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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. 
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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-
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кретно визначених районах та у мисливських господарствах. Найбільша кіль-
кість тварин (не лише мисливських) тримається у найпридатніших для них 
умовах проживання. Тому важливо вивчити структуру цих мисливських 
угідь. Такі дані дадуть змогу, шляхом вживання біотехнічних та інших захо-
дів, оптимізувати мисливські угіддя інших територій, відповідно, чисельність 
тварин довести до оптимальних показників. 

Дослідження виконано на прикладі мисливських угідь Державного 
підприємства "Житомирське лісове господарство" (Богунське, Березівське, 
Корабельне та ін. лісництва). Зазначені масиви розташовані у перехідній сму-
зі між Поліссям і зоною мішаних лісів. 

Постановка проблеми. З метою підвищення чисельності мисливсь-
ких тварин до оптимальних показників, чи показників, за яких дозволяється 
вилучення мисливських тварин, важливо проаналізувати оптимальні умови їх 
проживання. У таких умовах чисельність тварин є найвищою. Приймаючи 
структуру таких угідь за зразок, орієнтуючись на них, можна істотно покра-
щити якість інших мисливських територій, на яких ведеться мисливське гос-
подарство, інтенсифікувати рівень його ведення загалом. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – вивчення питання 
структури оптимальних умов проживання козулі європейської у мисливських 
угіддях півдня Житомирського Полісся. Для досягнення цієї мети ставили та-
кі завдання: 

● закласти серію дослідних ділянок в оптимальних умовах проживання козулі, 
описати їх; 

● провести облік козулі на дослідних ділянках; 
● провести аналіз зібраного матеріалу. 
Об'єкт та методика досліджень. Об'єктом досліджень була козуля 

європейська. Методологія і методика досліджень полягала у такому. Перед 
проведенням обліків тварин, методом опитування лісової охорони, єгерської 
служби, здійсненням візуальних спостережень і обстежень мисливських угідь, 
виявляли місця скупчення тварин. Місця скупчень козуль наносили на карти 
лісових насаджень. Як відомо, в основі упорядкування мисливських угідь ле-
жать матеріали лісовпорядкування. На основі цих карт й таксаційних описів 
було проаналізовано структуру мисливських угідь. Після цього, на місцях 
скупчень тварин було проведено їх облік, найчастіше методом прогону [1]. 

Для зручності проведення аналізу зібраного матеріалу, набір кварта-
лів, у яких регулярно і найчастіше зустрічали та обліковували козулю, 
приймали за біотоп. Близькі за структурою біотопи об'єднували у ділянку. 

Результати досліджень. У досліджуваних насадженнях всього було 
виділено 14 біотопів проживання козулі за подібністю їх структури, яких ми 
звели у 5 ділянок. Нижче наведено їх коротку характеристику (табл.). 

До дослідної ділянки 1 входить 1 біотоп площею близько 80 га. За ти-
пами мисливських угідь (ТМУ) тут переважає мішаний ліс, потім хвойний 
(75 і 25 % відповідно). До складу ділянки 2 входять 4 біотопи загальною пло-
щею 850 га. Як й у попередньому випадку, тут переважають мішані ліси, про-
те зменшуються площі хвойних і порівняно значні території займають листя-
ні угруповання (67; 22 і 11 % відповідно). Ділянка 3 містить 3 біотопи пло-
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щею 900 га. Спостерігається подальше зменшення площі мішаних, зростан-
ня – хвойних та листяних (45; 32 та 23 %) насаджень. Ділянка 4 представлена 
трьома біотопами площею близько 877 га. Тут вже домінує хвойний ліс, мен-
ші площі займають мішані та листяні насадження (54; 33 і 13 %). І ділянку 
5 формують чотири біотопи площею близько 725 га. Частка участі ТМУ тут 
більш-менш є однаковою і змінюється в межах 32-35 %. Загалом, близько по-
ловини площі мисливських угідь припадає на мішаний ліс, значно менші пло-
щі займають хвойний, і ще менші – листяні (51; 33 і 16 %) угіддя. 
Табл. Якісна характеристика мисливських угідь для козулі європейської в умо-
вах півдня Державного підприємства "Житомирське лісове господарство" 

ТМУ, % Особин № з/п 
хвойний ліс мішаний ліс листяний ліс у біотопах на 1000 га біотопу 

Клас 
бонітету

Ділянка 1 (1 біотоп, 80 га) 
1 25 75 - 3 38 2,0 

Ділянка 2 (4 біотопи, 850 га) 
2 22 67 11 25 29 2,5 

Ділянка (3 біотопи, 900 га) 
3 32 45 23 26 29 2,5 

Ділянка 4 (3 біотопи, 877 га) 
5 54 33 13 18 21 3,0 

Ділянка 5 (4 біотопи, 725 га) 
7 32 35 33 27 37 2,1 

Всього 33* 51* 16* 99 31* 2,4 
Примітка: * – усереднені значення. 

Загальна площа експериментальної ділянки мисливських угідь стано-
вить близько 5060 га, а ділянок максимально високої чисельності виду – 
близько 3430 га, тобто 68 % території. Найвищу щільність козулі виявлено у 
мисливських угіддях, у яких переважає мішаний ліс (ділянка 1) – 38 осо-
бин/1000 га та в угіддях, у яких типи мисливських угідь займають більш-
менш однакові площі (ділянка 5) – 37 особин на одиницю площі. Середній 
клас бонітету для козулі тут становить 2,0-2,1, тобто за показником якості ці 
угіддя є добрими. Найменшу щільність козулі зафіксовано в угіддях, у яких 
найбільша їх площа припадає на ТМУ "хвойний ліс" (ділянка 4) – 21 особи-
на/1000 га., клас бонітету – 3,0. Проміжне місце займають мисливські угіддя, 
у яких домінують мішані насадження і в яких значні площі займають листяні 
ліси (2-3 ділянки) – по 29 особин/1000 га., клас бонітету – 2,5. 

Висновки: 
1. В умовах півдня Житомирського Полісся (Державне підприємство "Жи-
томирське лісове господарство") на найякісніші мисливські угіддя про-
живання козулі європейської припадає близько 68 % території. 

2. За типами мисливських угідь, найбільш якісними є угіддя, у яких частка 
мішаного лісу становить понад 70 %, чи типи лісових мисливських угідь 
займають приблизно однакові площі (середній клас бонітету для козулі 
становить близько 2,0). 

3. Найменш придатними для проживання козулі є угіддя, у яких макси-
мальну площу займає "хвойний ліс" (понад 50 %, 3,0 бонітет). 
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Яндюк А.Н. Альтернативные подходы к определению качества 
охотничьих угодий и возможности их практического использования 

На примере косули европейской – Capreolus capreolus произведен биотопичес-
кий анализ мест скоплений охотничьих животных, в частности косули европейской, 
дает возможность выяснить вопрос наиболее благоприятных для вида условий суще-
ствования. Также материалы могут быть использованы для определения качества 
охотничьих угодий и их дальнейшей оптимизации. 

Ключевые слова: тип охотничьих угодий, бонитет, плотность, численность, учет. 

Yandyuk A.M. Аlternative approaches for determining the quality of 
hunting lands and their opportunity and possibility of their practical application 

On the example of roe deer European – Capreolus capreolus is produced biotopical 
analysis plots clusters of hunting animals, including European roe makes it possible to de-
termine the most appropriate living conditions for species. Such materials could be used to 
define the quality of hunting lands and their subsequent optimization. 

Keywords: type of hunting lands, quantity, closeness, accounting. 
 

 


