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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. 
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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-
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чено кількість секцій з 11 по 4, а кількість підсекцій, навпаки, збільшено від 
3 до 12. Систематика роду Pinus L., за А.Л. Тахтаджяном [3], є спрощеною, 
тому необхідно узагальнити сучасні наукові дослідження, яким і присвя-
чується наше дослідження. 

Мета дослідження – узагальнення літературного аналізу зі система-
тики роду Pinus L. та її систематизувати. 

Методика досліджень. У роботі використано аналітичний метод дос-
ліджень. 

Результати досліджень. Ареалом природного поширення сосен 
(рис. 1), як зазначає А.Л. Тахтаджян [3], є практично вся Північна півкуля, за 
винятком Арктики, зони пустель і деяких тропічних регіонів (півострів Індос-
тан, Центральна Африка). У Південній півкулі донедавна зростав лише один 
вид цього роду – сосна Меркуза (Pinus merkusi Jungh. et de Vries), але він за-
ходив на південь від екватора лише на 2°. Проте у наш час в Південній півку-
лі з'явилися штучно насаджені соснові ліси, для створення яких використову-
валася переважно сосна промениста (P. radiata D. Don.). Природне поширен-
ня цього виду обмежене кількома десятками гектарів у Каліфорнії і на одно-
му з навколишніх островів. Насадження цієї сосни почали створювати на по-
чатку ХХ ст. в Австралії і Новій Зеландії, і зараз штучні соснові ліси займа-
ють тут великі площі. Дещо меншу площу, за результатами досліджень 
R.A. Price [2], займають штучні соснові ліси у тропічній і Південній Африці 
та на Мадагаскарі. 

 
Сосни представлені у всіх зональних типах рослинних співтовариств: 

від Лісотундри до вологих тропічних лісів. Поширення окремих видів підпо-
рядковується чіткій закономірності: у тайговій зоні Євразії і Північної Аме-
рики є всього кілька видів з обширними трансконтинентальними ареалами, а 
в гірських тропічних і субтропічних районах, навпаки – безліч видів з неве-
ликими ареалами. Так, наприклад, за дослідженнями N.T. Mirov [8]: у Росії – 
всього 4 види сосни, а у Мексиці – майже 40. 

Згідно з дослідженнями вчених з різних країн, було встановлено, що 
рід Pinus L. – один з найстаріших родів сучасних хвойних. Рослинні рештки 
представників роду Pinus L. інколи знаходять у юрських відкладеннях (юрсь-
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кий період – близько 185-132 млн років тому). Найімовірніше, цей рід існу-
вав ще до появи квіткових рослин (прадавні викопні залишки квіткових від-
носять до раннього крейдяного періоду – близько 125 млн років тому). Завдя-
ки різноманітності екологічних умов і географічній ізоляції, як зазна-
чає С.І. Кузнецов [5], виникло багато видів і форм сосни, але загальні родові 
ознаки залишалися сталими. Види та форми роду Pinus L., як зазнача-
ють М.А. Кохно, С.І. Кузнецов, О.К. Дорошенко та ін. [4] та С.І. Кузнецов [5] 
(за винятком нечисленних прямостоячих або сланких чагарників), є струнки-
ми вічнозеленими деревами, що досягають у висоту 50 або навіть 75 м і в ді-
аметрі 2-4 м, з ажурною конічною кроною, яка з віком набуває парасолькопо-
дібної форми із зібраними в мутовки гілками. У сосен є два типи пагонів: 
довгі і короткі. Довгим пагоном є здерев'яніле стебло. На пагонах однорічних 
сосен хвоя розташована не пучками, а поодиноко, спірально. За дани-
ми Н.Е. Булигіна [9], це свідчить про те, що еволюційними предками сосни 
були дерева з поодиноким розташуванням хвої. 

Відповідно до кількості хвоїнок у пучку, розрізняють дво-, три- та 
п'ятихвойні сосни. Кожна хвоїнка в перетині плоско-опукла або тригранна, 
має в середній жилці один або два провідні пучки. Ця ознака, поряд з деяки-
ми іншими, Г. Крюссманом [10] була покладена в основу поділу всього роду 
Pinus L. на два підроди Нарlохуlоn та Diploxylon (рис. 2). 

 
Рис. 2. Систематика видів роду Pinus L. за R. Pilger(1926) [1] 

Гepд Kpюcсман [10] зазначає, що підрід Нарlохуlоn охоплює сосни, 
що мають голки по центру з одним провідним пучком, піхви обпадають. Цей 
підрід, за даними R. Pilger [1], поділяють на три секції і три підсекції. Секція 
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1 – Сеmbra Spach., як стверджує H. Mattes [11], має щиток луски з кінцевим 
пупком, насіння товсте, безкриле або з невеликим крилом. Хвоя зібрана у 
пучку по 5 шт., піхви повністю обпадають. Секція 2 – Strobus Scone., як 
стверджує R.A. Price [2], має тонколускаті шишки, довгі, щиток луски з кін-
цевим пупком. Насіння з редукованим крилом. Хвоя зібрана по 5 шт., піхви 
повністю обпадають. R. Pilger [1] вказує, що у секції 3 – Раrаcembra Koehne. 
щиток луски пірамідальний, товстий, часто з колючим пучком у центрі. Хвоя 
зібрана у пучку по 1-5 шт., інколи спостерігається непарна кількість хвоїнок, 
піхви повністю обпадають. Ця секція має три підсекції. Перша підсекція – 
Сеmbroides Shaw. має безкриле насіння, хвоя зібрана по 1-3 шт., рідше по 5. 
Піхви обпадають повністю. Друга підсекція – Gerardiana Wall. ex D. Don. ха-
рактеризується тим, що крило у насіння дуже коротке. Хвоя зібрана по 3 шт., 
піхви на першому або другому році життя повністю обпадають. Третя підсек-
ція – Ваlfourianae Balf. має насіння з довгим крилом, хвою зібрану по 5 шт. та 
піхви, що обпадають. 

Підрід Diploxylon Koehne., як зазначає R. Pilger [1], має хвою, по цен-
тру якої проходить два провідних пучка. Також варто акцентувати, що у со-
сен цього підроду хвоя зібрана разом по 2-5 (8) шт., піхви залишаються у виг-
ляді щільних закритих на самій вершині розпорених трубок, рідше повністю 
відпадають, щиток луски утворює пірамідальне зведення, з розташованим у 
центрі пупком. Шкірка крила оточує насіння майже повністю, крило легко 
відривається (за винятком секції 4). Стосовно секцій цього підроду необхідно 
зазначити, що секція 4 – Sula C. Sm. має крило, шкірка якого приросла до на-
сіння та хвою, зібрану по 3 шт. у пучку. Секція 5 – Еupitus Spach. характери-
зується хвоєю, зібраною по 2 (інколи по 3) шт., смоляні ходи розташовують-
ся в паренхімі або в епідермісі. Має піхви, що не обпадають. Річний приріст 
одночленний. Шишки дрібні, відкриті. Крило насіння повністю розвинене. 
Секція 6 – Ваnksia Мауr. охоплює сосни, що мають хвою, зібрану по 2 (рідше 
по 3) шт., з піхвами, що не обпадають. Смоляні ходи розміщуються у парен-
хімі. Річний приріст багаточленний. Шишки найчастіше дрібні, інколи похи-
лі, довго залишаються і пізно розкриваються [1]. Сьома секція – Рinea Little 
& Critchfield відрізняється від інших секцій тим, що хвоя зібрана по 2 шт., з 
піхвами, що не обпадають. Смоляні ходи розташовані в епідермісі. Насіння 
дуже велике, з коротким крилом. Річний приріст одночленний. Секція – 
Аustrales Loudon має хвою, зібрану по 25 (частіше по 3) шт. з піхвами, що за-
лишаються. Смоляні ходи примикають до судинного пучка. Шишки зазвичай 
симетричні, під час дозрівання розкриваються. Річний приріст одно- або ба-
гаточленний [11]. Хвоя сосен секції 9 – Кhasia L. зібрана по 3 шт. з піхвами, 
що залишаються. Смоляні ходи знаходяться в тканинах шкірки. Річний при-
ріст одночленний. Секція 10 – Рseudostrobus Loudon має хвою зібрану по 3-
5 шт. у пучку з піхвами, що обпадають або залишаються. Смоляні ходи роз-
ташовані в паренхімі. Шишки симетричні, обпадають, відкриті. Річний при-
ріст найчастіше одночленний. Характерним для секції 11 – Таеdа Spach. є те, 
що хвоя зібрана по 3 шт. з піхвами, що залишаються. Смоляні канали знахо-
дяться в паренхімі. Шишки часто похилі, при дозріванні розкриваються і дов-
го залишаються на дереві. 
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Однак на початку ХХІ ст. на основі генетичних тестів, систематика 
роду Pinus L. дещо змінилась, найправильнішим, як вказує David S. Gernandt 
[12], став поділ на два підроди: підрід Pinus L. та Strobus Lemm. (синонім 
Apinus Necker, Caryopitys Small, Ducampopinus А. Cheval., Strobus Opiz). Су-
часні дослідники поділяють кожен підрід на секції та підсекції. У сучасній 
систематиці роду Pinus L. змінилась кількість секцій та підсекцій. Так, нап-
риклад, R. Pilger [1] у 1926 р. визначав 11 секцій та 3 підсекції, а R.A. Price 
[2] у 1998 р. та David S. Gernandt та ін. [12] у 2005 р. встановили чотири го-
ловні секції та 12 підсекцій (рис. 3). Головними ознаками поділу роду є кіль-
кість судинно-волокнистих пучків у хвої: у підроду Pinus L. два, а у підроду 
Strobus Lemm. один. Кількість хвоїнок у пучку. Відмінною особливістю є на-
явність в підроду Strobus Lemm. шишок чітко вираженої пірамідальної фор-
ми. Не менш важливою ознакою є втрата або постійна наявність піхов у пазу-
хах листя, тому що види з підроду Strobus Lemm., за винятком P. nelsonii 
Shaw, мають піхви, що обпадають, а види підроду Pinus L., за винятком P. 
leiophylla Schiede ex Schltdl. & Cham. і P. lumholtzii B.L. Rob. & Fernald мають 
піхви, що не обпадають. Також важливе значення має регіон виникнення. 

 
Рис. 3. Розподіл роду Pinus L. на основі роботи R.A. Price та ін. 1998 р. [2] 

Питання виникнення і поширення видів роду Pinus L. потребують уза-
гальнення та уточнення. Окремі вчені [10, 12] вважають, що рід Pinus L. ви-
ник в Європі, а далі був поширений на інші континенти, де в різних екологіч-
них умовах сформував низку особливостей, що стали основою поділу роду на 
Pinus L. і Strobus Lemm. Спочатку вважалося, що підрід Strobus Lemm. похо-
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дить з Азії, однак ДНК-дослідження хлоропластів вказало, що місцем їх ви-
никнення є Євразія. Представники цього підроду поширилися на території 
Північної Америки, де виникли види з шишками, що розкриваються після 
дозрівання Р. Strobus L., P. chiapensis (Martinez) Andresen, P. ayacahuite Eh-
renb. ex Schltdl., P. flexilis James, P. monticola Douglas ex D. Don, P. 
lambertiana Douglas та види, шишки яких не розкриваються навіть після їх 
опадання з дерева Р. albicauli Engelm. Згодом рід Pinus L. з Північної Амери-
ки знов потрапляє до Євразії, де спочатку сформувалися види з відкритими 
шишками, а потім з закритими. Що стосується підроду Pinus L. є гіпотези 
про те, що є одна або дві хвилі поширення виду в Північній Америці [10]. 

Отже, на основі роботи R.A. Price та ін. [2], підрід Pinus L. поділяють 
на дві секції. Секція Pinus L. або двохвойні сосни, своєю чергою, поділяється 
на дві підсекції: Pinaster Loudon та Pinus L. Перша підсекція поширена у Се-
редземномор'ї, Південній Італії, Малій Азії та Південно-Східній Європі. Хвоя 
по 2 шт. в пучку. Однак P. сanariensis C. Sm. ex. DC. (ендемік Канарських ос-
тровів) та P. roxburghii Sarg. (ендемік Гімалаїв) мають по 3 хвоїнки в пучку. 
Смоляні ходи розташовані в парехнімі або епідермісі. Піхви не обпадають. 
Річний приріст одно- або багаточленний. Шишки поодинокі, інколи по 2 чи 
по 3 шт. Після дозрівання розкриваються. Крило насіння слабо або повністю 
розвинуте. Друга підсекція Pinus містить види, природній ареал яких Європа, 
Мала Азія, Східна Канада та Далекий Схід. Хвоя по 2 шт. в пучку. У видів P. 
kesiya Royle ex. Gordon, P. densata Mast., P. yunnanensis Franch. переважно по 
3 шт. Смоляні ходи в паренхімі або епідермісі. Піхви не обпадають. Річний 
приріст одночленний. Шишки дрібні, розкриваються після дозрівання. Крило 
повністю розвинуте. 

Інша секція, що належить до підроду Pinus L., як зазначає D.S. Ger-
nandt [12], цитуючи Aaronа Listonа, є секція Trifoliae Little & Critchfield або 
секція трихвойних сосен, яка складається з 4 підсекцій. Підсекція Contortae 
Little & Critchfield – ареал Північна Америка. У пучках по 2-3 хвоїнки. Піхви 
залишаються, смоляні ходи в паренхімі. Річний приріст багаторядний. Насін-
ні шишки поодинокі або кільчасто-розташовані, пізно розкриваються. Під-
секція Attenuatae Lemm. – ареал Північна Америка. Хвоя зібрана по 3 шт., 
смоляні канали в паренхімі. Піхви не обпадають. Приріст багаторядний. 
Шишки симетричні, розкриваються після дозрівання. Підсекція Ponderosae 
Loudon – ареал Північна Америка, Мексика, Гватемала. Хвоя темно-зелена, 
загострена, густа, довга, до 30 см, зібрана по 3-5 шт. в пучку (рідко 4 або 6). 
Смоляні канали в паренхімі або на епідермісі. Піхви не обпадають. Приріст 
одно- або багаторядний. Шишки розкриваються. Остання підсекція Australes 
Loudon – ареал Північна та Центральна Америка. Хвоя зібрана по 3-5 шт. 
Смоляні канали в паренхімі. Піхви не обпадають. Приріст одно- або багаточ-
ленний. Шишки розташовуються групами, після дозрівання розкриваються. 

Другим підродом роду Pinus L., як зазначає D.S. Gernandt [12], спира-
ючись на досліди Sol Ortiz García, є підрід Strobus Lemm., який складається з 
двох секцій. Секція Parrya Mayr. включає види поширені тільки в субтропіч-
них і тропічних гірських районах. Більшість видів мають дуже вузькі, релік-
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тові ареали. Характерним для цієї секції є наявність видів з пучками, в які 
входять 1-5 хвоїнок, і навіть є види з нестабільним числом хвоїнок у пучку. 
Ця секція складається з трьох підсекцій. Підсекція Cembroides Engelm. – аре-
ал Північна та Центральна Америка. Хвоя гнучка, струнка, по 4-5 шт. у пуч-
ку. Піхви опадають. Шишки часто не розкриваються після дозрівання. Насін-
ня безкриле або з непомітним редукованим крилом. Підсекція Balfourianae 
Engelm. – ареал Північна Америка. Хвоя по 5 шт. у пучку. Піхви опадають. 
Шишки розкриваються, насіння з довгим крилом. Підсекція Nelsoniae Van der 
Burgh – ареал Мексика. Хвоя по 3-4 шт. у пучку. Насіння їстівне. 

Секція Quinquefoliae Gernandt є другою секцією підроду Strobus 
Lemm. Ця секція, як зазначив David S. Gernandt [12], охоплює 3 підсекції. 
Підсекція Krempfianae Little & Critchfield – до цієї підсекції належить досить 
рідкісний вид P. kempfii Lecomte – сосна Кремпфа, що трапляється у вигляді 
окремих екземплярів. Це невеликі і середньої величини дерева (заввишки 12-
30 м) з червонуватою, злегка тріщинуватою корою і плоскою дрібнозубчатою 
по краях хвоєю, зібраною у пучки по двоє. Підсекція Gerardianae Loudon – 
природній ареал Далекий Схід. Хвоя в пучках 4-5 шт. Піхви опадають. Крило 
насіння редуковане. Шишки розкриваються після дозрівання. Підсекція 
Strobus Loudon – ареал Далекий Схід. Шишки тонколускаті, довгі, щиток лус-
ки з пупком на кінці. Крило редуковане. Хвоя зібрана в пучки по 5 шт. Піхви 
повністю обпадають. Шишки опадають не розкриваючись. 

Висновки: 
1. Основними ознаками класифікації представників роду Pinus L. є: кіль-
кість судинно-волокнистих пучків у хвої: у підроду Pinus L. два, а у під-
роду Strobus Lemm. один. Кількість хвоїнок у пучку визначає поділ со-
сен на дво-, три-, та п'ятихвойні види. Відмінною особливістю є наяв-
ність в підроду Strobus Lemm. шишок чітко вираженої пірамідальної 
форми. Не менш важливою ознакою є втрата або постійна наявність пі-
хов у пазухах листя. 

2. Рід Pinus L. за R. Pilger у 1926 р. поділявся на два підроди Нарlохуlоn та 
Diploxylon. Перший підрід містить 3 секції та 3 підсекції, а другий – 
складається з 8 секцій. 

3. За А.Л. Тахтаджяном, рід Pinus L. – найбільший з усіх голонасінних 
(Gymnospermae), належить до триби Соснові (Pineae) родини Соснові 
(Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi), і налічує близько 100 видів вічнозеле-
них дерев (рідше чагарників). 

4. У сучасній систематиці роду Pinus L. змінилась кількість секцій та під-
секцій. R.A. Price у 1998 р та David S. Gernandt та ін. у 2005 р поділили 
рід Pinus L. на два підроди Pinus L. та Strobus Lemm., які, своєю чергою, 
поділяються на 4 секції та 12 підсекцій. 
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Шлапак В.В., Порохнявая О.Л. Современная оценка систематики 
рода Pinus L. в контексте научных достижений 

Отражен вопрос систематического положения рода Pinus L. в филлогенетичес-
ких системах ХХ ст. Исследованы особенности классификации внутри рода. 

Ключевые слова: род Pinus L., систематика, подрод, секция, подсекция. 

Shlapak V.V., Porokhnyavа O.L. Systematization of the genus Pinus L. 
The question of systematic position of the genus Pinus L. is reflected in the phylloge-

netic system. The features of classification are investigational into genus. 
Keywords: systematization, subgenus, section, subsection, genus Pinus L. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ  
МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ 

ЇХ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
На прикладі козулі європейської – Capreolus capreolus проведено біотопічний 

аналіз ділянок скупчень мисливських тварин, зокрема козулі європейської, дає змогу 
з'ясувати питання щодо найпридатніших для виду умов проживання. Такі матеріали 
можуть бути застосованими для визначення якості мисливських угідь та їх наступної 
оптимізації. 

Ключові слова: тип мисливських угідь, бонітет, щільність, чисельність, облік. 

Вступ. Принципи та основи визначення типів, підтипів і видів мис-
ливських угідь, їх якості наведено як у наукових публікаціях та літературних 
джерелах [1-3, 5, 6], так й у "Настановах з упорядкування мисливських угідь" 
[4]. Проте критерії, інструктивні та ін. матеріали є досить узагальнюючими, 
стосуються значних територій. На наш погляд, вирішення питання їх уточ-
нення сприятимуть оптимізації ведення мисливського господарства у кон-


