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(59 %), відповідно екзотів з посередньою декоративністю менше (11 %), ніж 
автохтонних видів (41 %). 

Досліджуючи декоративні властивості рослин НПП "Сколівські Бес-
киди" та встановлюючи для них оцінку декоративності, ми виявили, що на 
цій території значна кількість видів як автохтонної флори, так і екзотів, які 
при оздоблені чи то приватних, чи адміністративних територій, можуть вико-
ристовуватись для створення контрастів, акцентів, або ж просто гармонійно 
поєднуватись у фітокомпозиції. 
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Михайлович Н.В. Оценка декоративности растений Национально-
го природного парка "Сколевские Бескиды" 

На основании результатов проведенных инвентаризационных флористических 
исследований выделены виды декоративных растений Национального природного 
парка (НПП) "Сколевские Бескиды". Согласно методике, осуществлена оценка деко-
ративности древесных видов растений, среди которых определены группы высокой и 
средней декоративности. Виды растений с низкой декоративностью не обнаружены. 

Ключевые слова: национальный природный парк, декоративность растений, 
оценка декоративности растений, древесные виды растений. 

Mykhaylovych N.V. The estimate of plants decorative of National Natu-
ral Park "Skolivski Beskydy" 

On the basis of the results obtained from inventory floristic researches it was distin-
guished the of decorative plants species of the National Natural Park "Skolivski Beskydy". 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1 

1. Лісове та садово-паркове господарство 37

According to the methods it was fulfilled the estimate of the decorative of the ancient spe-
cies of plants among which the groups of high and medium decorative were determined. 
The species with low decorative were not found out. 

Keywords: National Natural Park, the decorative plants, the estimate of decorative 
plants, ancient species of plant. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СОСНИ ВЕЙМУТОВОЇ  
(PINUS STROBUS L.) В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ 

Представлено результати обстеження насаджень сосни веймутової у Вінниць-
цій області. Визначено їх високу продуктивність та якість у лісових культурах, ство-
рених у свіжих грабових суборах та дібровах. 

Ключові слова: сосна веймутова, дуб звичайний, ялина звичайна, грабовий су-
бір, грабова діброва, продуктивність. 

Вступ. Питання підвищення продуктивності лісів, покращення їх не 
тільки видового, а й якісного складу є головними завданнями розвитку лісо-
вої галузі багатьох країн світу. Наша держава в умовах нової ринкової еконо-
міки постійно відчуває значну нестачу деревини. Саме в цих нових умовах 
для пришвидшення отримання товарної деревини гарної якості, покращення 
продуктивності лісу постало питання використання швидкорослих інтроду-
кованих видів. 

Об'єкт дослідження – інтродукований у Правобережний Лісостеп Ук-
раїни північноамериканськй вид роду Strobus L. – Pinus strobus L. 

Предмет дослідження – лісівничі особливості інтродукованих північ-
ноамериканських видів роду Strobus L. в умовах Правобережного Лісостепу 
України. 

Методика досліджень. У дослідженні подано результати обстеження 
насадження сосни веймутової на території Вінницької області, що було про-
ведено в період з 2008 по 2011 роки. Протягом здійснення дослідження було 
закладено три тимчасові пробні площі, згідно з загальноприйнятими у ліс-
ництві методиками [1] на території двох лісгоспів, а саме: два лісових наса-
дження на території Іванівського лісництва у ДП "Вінницьке ЛГ", та одне у 
Джуринському лісництві у ДП "Могилів-Подільське ЛГ". 

Обговорення результанів досліджень. Успішність інтродукції того 
або іншого виду визначається здатністю адаптуватися до нових умов середо-
вища. Сосна веймутова належить до деревних порід, достатньо пластичних і 
добре пристосованих до нових умов середовища, що змінюються. Це зумов-
лено генетичними особливостями виду, стійкого в широкому діапазоні при-
родних умов у своєму безпосередньому ареалі. Тому вона добре росте в кра-
їнах Європи [7]. Проте, щоб найбільш повно реалізувати потенціал продук-
тивності виду, необхідно дотримати відповідність біологічних особливостей 
екологічним особливостям нового місця росту. Єдиний спосіб визначення 
                                                           
 
1Наук. керівник: проф. В.П. Шлапак, д-р с.-г. наук. – Національний дендрологічний парк "Софіївка" 
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ступеня адаптивності цього виду до нових умов – аналіз попереднього досві-
ду інтродукції. 

Ареал поширення сосни веймутової простягається у східній частині 
Північної Америки приблизно між 40° пн.ш. на півдні до 51° пн.ш. на півночі 
[2, 8]. У 1705 р. цю сосну було ввезено в Європу (Англію), а потім вона по-
ширилась в Німеччині, Скандинавських країнах, Східній Європі. Вона являє 
собою дерево заввишки до 50-60 м і діаметром близько 1,5 м з пірамідальною 
кроною і гладкою сірою корою [4]. Сосна веймутова значно поширена в лісо-
вих культурах і парках у європейській частині Російської Федерації, Білорусі, 
Латвії; відносно тіневитривала і морозостійка, але чутлива до посухи, досить 
вітростійка; важливе значення як декоративна порода має в лісовому госпо-
дарстві і зеленому будівництві. 

На територію України сосну веймутову було завезено вперше в 
1796 р. [5]. Основна маса насаджень сконцентрована у північно-західних об-
ластях країни, оскільки природні умови цієї території краще відповідають 
умовам ареалу поширення досліджуваної породи. Сосна веймутова тут у сві-
жих, вологих і частково в сирих сугрудках зростоає за Іа – Іс класами бонітету. 
Окремі дерева досягають 1 м у діаметрі і понад 35 м у висоту, а у віці 85 ро-
ків сягає запасу 803 м3/га [9]. Про впровадження сосни веймутової на терито-
рії рівнинної України, а особливо Лісостепу, свідчить на користь її досить 
доброї адаптованості до природних, кліматичних та ґрунтових умов. 

На території природного ареалу найкращий ріст вона виявляє, коли 
середня річна температура повітря становить 4-7, температура січня в межах 
-4 – -12, липня +18-21°С, абсолютний мінімум у межах від – -30 до -40, мак-
симум +35-38°С, середня подовженість безморозного періоду 120-150 діб, 
кількість сонячних діб – 50, сума атмосферних опадів за рік 700-1100 мм і во-
логість повітря 75-80 %. Цим кліматичним умовам, крім суми атмосферних 
опадів, практично повністю відповідає Поділля України, яке характери-
зується також наявністю родючих сірих та темно-сірих лісових ґрунтів різно-
го ступеня опідзолення. За типологічним районуванням місця досліджень на-
лежать до Подільського району, для цього району характерний зональний 
тип клімату – свіжа грабова діброва. Поряд зі свіжими дібровами тут поши-
рені вологі діброви. Стосовно інших типів лісорослинних умов, то вони по-
ширені на незначних площах та трапляються фрагментовоно. Проте культур 
сосни веймутової в межах Вінницької області мало, але вони мають досить 
високий вік. Трапляються куртинні насадження або поодинокі дерева в ден-
дропарках та старовинних парках, садибах, порода відзначається високою 
швидкістю росту та продуктивністю [4]. 

В Іванівському лісництві (рис. 1) ДП "Вінницьке ЛГ" на сусідніх ді-
лянках (кв. 29 і 30) чисті культури сосни веймутової створено на свіжих сірих 
лісових суглинках, які підстилають на глибині 80-86 см роздрібненим камін-
ням у вигляді пластинок. За умовами місцезростання ділянки відносять до 
свіжих судібров. У цих культурах розміщення посадкових місць приймали 
2,0×0,5 м. У всіх рядах без системи трапляється дуб звичайний, який був вве-
дений під час доповнення культур. У 99-річних культурах збереглось 52, а у 
116-річних – 34 його дерев на 1 га [3]. 
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Рис. 1. Насадження сосни веймутової у кв. 30 Іванівського лісництва у  
ДП "Вінницьке ЛГ"(ліворуч) і алейна посадка сосни веймутової у кв. 26  
Джуринського лісництва в ДП "Могилів-Подільське ЛГ" (праворуч) 

До часу обстеження сформувалось одноярусне насадження повнотою 
за зімкненістю крон 0,7. У 99-річних культурах сосна веймутової досягла се-
редньої висоти 23,5 м і середнього діаметра 23,0 см, а дуб – відповідно 23,1 м 
і 22,9 см. У 116-річних культурах сосна досягла середньої висоти 27,8 м і се-
реднього діаметра – 41,3, а дуб – 26,9 м і 32,1 см (табл.). Характер росту у ви-
соту і діаметр сосни і дуба однаковий, але після 15 років останній мав меншу 
висоту в межах 1 м, а за її діаметром з віком різниця збільшувалась (рис. 2). 

 
Рис. 2. Хід росту середніх модельних дерев сосни веймутової і ялини звичайної  
у висоту (а) і діаметр (б) в алейних посадках (1, 2) Джуринського лісництва  
ДП "Моголів-Подільське ЛГ" і сосни веймутової та дуба звичайного в лісових 

кульурах (3, 4) Іванівського лісництва ДП "Вінницьке ЛГ" 
Сосна веймутова і дуб звичайний у культурах мають рівні добре очи-

щені від гілок стовбури. У 99-річних дерев сосни крона за висотою займає 38, 
а дуба – 32, у 116-річних – відповідно 36 і 29 %. Відхилення дерев дуба вад 
сосни не спостерігається. У дерев обох порід крона рівномірно розвинена в 
усіх напрямках. Сухих і послаблих дерев обох порід не виявлено. Проте дере-



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 40

ва сосни мають більший середній об'єм (0,56 м3 в 99-річному віці й 1,27 м3 в 
116-річному), ніж однорічні (0,50 і 1,09 м3) дерева дуба. Об'єм стовбурів ви-
раховували з трьох середніх дерев за складною селекційною формулою. Пе-
ревищення об'ємів стовбурів у 99-річних культурах становило на 12, а у 116-
річних – на 17 %. 

У Джуринському лісництві ДП "Могилів-Подільського ЛГ" сосна 
веймутова збереглась в алейних посадках вздовж просіки. Ці посадки створе-
но на темно-сірих лісових суглинках, сформованих на алювії. За умовами 
місцезростання ділянки належать до свіжих дібров. 

У двох суміжних рядах, розташованих через 3,0 м, сосни веймутової 
трапляється ялина звичайна. В алейних посадках вона після 15 років мала 
меншу висоту, ніж у культурах кв. 30 Іванівського лісництва. Різниця у висо-
ті знаходиться в межах 2 м. Діаметр після 35 років у алейних посадках був 
більший, особливо різниця помітна після 75 років (рис. 2). Менша висота де-
рев сосни в алейних посадках пояснюється відсутністю зімкненості крони 
між рядами, а отже, кожне дерево сосни інтенсивно розвиває бокові гілки і 
слабо – верхівковий пагін. Підтвердженням цього висновку може бути низь-
ко опущена крона, яка досягає 61 % у висоту і більший приріст за діаметром 
після 75 років (рис. 2). У цих посадках трапляються суховерхі дерева. 

У рядах алейних посадок трапляється ялина звичайна, дерева якої ма-
ють менший розмір, а крона у них починається з висоти 8-10 м. Об'єм одного 
129-річного дерева сосни веймутової становить 2,34, а ялини – 1,93 м3. До 
75 років дерева обох порід мали однакову висоту, а після цього віку ялина 
почала зменшувати приріст у висоту (рис. 2). За умов збереження в 99-річних 
культурах Іванівського лісництва 453-х дерев запас стовбурової деревини 
становить 252,4 м3/га. а у 116-річних культурах, збереження загальної кіль-
кості дерев 317, запас стовбурової деревини становить 396,3 м3/га (табл.). 
Табл. Таксаційні показники обстежених з 2008 по 2011 роки насаджень сосни 
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ДП "Вінницьке ЛГ" Іванівське лісництво 

1 29 2,0×0,5 9Све1Дз Све 
Дз С2 99 23,5

23,1
23,0
22,9 0,7 Іа 401

52
226,1
26,3

0,56
0,50

2 30 2,0×0,5 9Све1Дз Све 
Дз С2 116 27,8

26,9
41,3
32,1 0,7 І 283

34
359,2
37,1

1,27
1,09

ДП "Могилів-Подільське ЛГ" Джуринське лісництво 

3 26 3,0×0,5 10Све+Ял Све 
Яз D2 129 27,8

26,5
55,9
50,8 0,7 І   2,34

1,96

Згідно з характеристикою культур сосни веймутової, створених в Ні-
меччині на свіжих родючих землях, вона в зімкнених насадженнях досягає 
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висоти в 16 років 9,48 м, у 23 роки – 13,03 м, у 55 роки – 21,3 м, у 66 років – 
29,9 м, у 79 років – 32,3 м [8]. У свіжих суборах Центрального ботанічного 
саду ім. М. Гришка НАН України в 17 років дерева сосни веймутової досягли 
максимальної висоти 6 м і діаметра 10 см [3]. 

У Головному ботанічному саду ім. Цицина (Москва) в 29 років сосна 
веймутова досягла висоти 3-4, а в Богунському лісництві (на околиці Жито-
томира) в 29 років – максимальної висоти 15 м і діаметра 28 см; в дендропар-
ку "Тростянець" Чернігівської області в 100-110 років її дерева досягли мак-
симальної висоти 30 м і 113 см [6]. У Моховім лісництві Орловської області 
чисті 60-річні насадження сосни веймутової мали запас стовбурової деревини 
700 м3/га. Для сосни веймутової характерно формування рівних стовбурів з 
тонкою корою, значно меншою за товщиною, ніж сосни звичайної. За даними 
[8], деревина сосни веймутової не відрізняється ні міцністю, ні довговічніс-
тю. Однак вона дуже легка і потребує мало витрат на сушіння. 

Висновки: 
1. Насадження сосни вейутової на території Вінницької області мають ви-
соку продуктивність. Цей вид досить добре пристосувався до природно-
кліматичних умов, показав досить високі ростові показники та добрий 
стан. Сосну веймутову можна вводити в лісові культури як домішку, ос-
кільки за її участі створюються більш сприятливі умови під час мінералі-
зації підстилки. 

2. Сосна веймутова на території Іванівського та Джуринського лісництв пе-
реважає за середньою висотою та діаметром як дуб звичайний, так і яли-
ну звичайну. Відхилення за висотою виражено не істотно. Діаметр у сос-
ни веймутової у кв. 30 Іванівського лісництва більший ніж у дуба на 
28 %, а в Джуринському лісництві – на 10 % ніж у ялини. 

3. Об'єм середнього дерева сосни веймутової на території кв. 30 Іванівсько-
го лісництва та Джуринського лісництва приблизно у 1,2 рази більший 
від супутньої породи. 
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Стасюк А.А. Особенности роста сосны веймутовой (Pinus stro-
bus L.) в условиях Подолья 

Представлены результаты обследования насаждений сосны вермутовой в Вин-
ницкой области. Определена их высокая производительность и качество в лесных 
культурах, созданных в свежих грабовых суборях и дубравах. 

Ключевые слова: сосна веймутова, дуб обыкновенный, ель обыкновенная, гра-
бовая суборь, грабовая дубрава, производительность. 

Stasiuk A.A. Features of growth of eastern white pine (Pinus strobus L.) 
are in the condition of Podolia 

In the article the results of inspection of planting of Pinus strobus L. are presented in 
the Vinnitsa region. Certainly them high performance and quality in forest cultures of cre-
ated in fresh hornbeam and oak forests suborah. 

Keywords: Pinus strobus L., Quércus róbur L., Pícea ábies L., hornbeam subor, 
hornbeam oak, productivity. 
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ІСТОРІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЧЕРЕМХИ ПІЗНЬОЇ В УКРАЇНІ 
Досліджено окремі питання історії введення в культуру черемхи пізньої наве-

дено приклади найстаріших особин, що ростуть на теренах України. Відзначено по-
зитивні лісівницькі, декоративні і фітомеліоративні якості черемхи пізньої та пер-
спективи використання її в різних типах насаджень. 

Ключові слова: черемха, поширення, культивування, озеленення. 

Оцінюючи численні види деревних порід-екзотів, що культивуються в 
Україні, дедалі більш увагу привертає черемха пізня (Prunus serotina (Ehrh.) 
Agardh.). Цей вид є перспективним інтродуцентом, оскільки на його етнічних 
батьківщині природні умови подібні до умов Правобережного Лісостепу Ук-
раїни. У дикорослому стані черемха пізня набула поширення в Північній 
Америці – від Онтаріо і Південної Дакоти на півночі до Техасу на півдні, де 
вона росте в складі лісових насаджень, у суміші з дубом білим, кленом цук-
ровим, березою, досягаючи 30 м заввишки та 0,5-0,7 м у діаметрі стовбура. 
Черемха пізня культивується в Північній Америці як декоративна, фітонцид-
на, швидкоросла, невибаглива рослина в населених пунктах, а також як ком-
понент полезахисних лісових смуг. Її легка, міцна, червонувато-коричнева, з 
жовтою заболонню деревина, легко піддається обробленню, застосовується 
для виготовлення музичних інструментів і дорогих меблів. Плоди використо-
вують в їжу і для приготування напоїв, зокрема рому. Екстракти з кори засто-
совують в медицині як седативний і тонізуючий засіб [4-7]. 

Prunus serotina – струнке дерево з прямим стовбуром діаметром до 
25-30 см, з густою кроною до 8 м у діаметрі. Крона формується з висоти 6-
8 м. Цвіте наприкінці травня або на початку червня протягом 7-10 днів. Квіт-
ки білі, в невеликих суцвіттях (до 10-14см завдовжки), зовсім не мають запа-
ху, хоч і медодайні. Плоди – кістянки до 1-1,2 см у діаметрі, їстівні, спочатку 
червоні, а згодом майже чорні. Плодоношення спостерігається щороку, вро-
жай плодів з одного дерева досягає 46 кг. 
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Черемха пізня відома в культурі Європи з 1629 р. У Західній Європі 
використовується широко, часто дичавіє. Вид поширений в країнах Балтії, у 
степовій і лісостеповій областях України та Білорусі, на Південному березі 
Криму. Уперше в Україні черемха пізня з'явилась близько 150 років тому, 
зокрема в Краснокутському (Каразинському) дендропарку на Харківщині, 
звідки поширилась в інші сади та парки [1]. Найбільшого поширення по те-
риторії України черемха пізня набула протягом минулого століття. І сьогод-
ні, внаслідок повної акліматизації, трапляється практично у всіх типах наса-
джень міст і сіл, а також у насадженнях всіх ботанічних садів та дендропар-
ків України. 

У літературі трапляються дані [2, 3] про масове проникнення черемхи 
пізньої в природні фітоценози Середнього Придніпров'я України. Зарості 
цього виду виявлено у підліску дубово-соснових та соснових лісів зеленої зо-
ни Києва на сотнях гектарів, де вона повністю натуралізувалася, проявляє ви-
соку конкурентоспроможність, заміщаючи види місцевої дендрофлори і змі-
нюючи склад травостою, а також швидко розселяється насіннєвим способом 
практично без допомоги людини. Черемха пізня відзначається високим полі-
морфізмом і широким природним ареалом, що дає змогу створити кліматич-
но стійку і генотипно різноманітну інтродукційну популяцію, на основі якої 
надалі можна провести добір господарсько-цінних генотипів. 

З 1916 р. черемха пізня вирощується на Маріупольській лісовій науко-
во-дослідній станції (Донецька обл.), де росте невеликою куртиною у дендра-
рії, чистими рядами на узліссях полезахисних лісосмуг в суміші з іншими лі-
совими породами (посадка 1916 р.), середній річний приріст у висоту за пер-
ші 35 років становить 37 см, а за останні 10 років – лише по 15 см. Плодоно-
сити почала з трирічного віку. Окремі особини що збереглися до нашого ча-
су, щороку плодоносять, цілком стійкі до посухи та морозів. 

У лісових та полезахисних насадженнях черемху пізню в суміші з різ-
ними деревними породами вивчали і в дендропарку "Веселі Боковеньки", Кі-
ровоградської області, де її було посаджено у 1931 р. разом з берекою, карка-
сом західним та оксамитником амурським. Останній цілком випав з наса-
дження. У найбільш північних пунктах України черемха пізня росте у наса-
дженнях Валківської державної сортодослідної стації поблизу м. Валки Хар-
ківської області, та в дендрарії Червоно-Тростянецької науково-дослідної лі-
сової станції (Сумська обл.). 

У насадженнях Валківської державної сортодослідної стації Prunus se-
rotina, посаджена куртиною у І932 р., досягла 18 м заввишки з діаметром 
стовбура 22 см. Сімнадцять її особин, що збереглися, цілком здорові, прямос-
товбурні, з густою компактною кроною. Середній урожай плодів з одного де-
рева – 40 кг. На Червоно-Тростянецькій станції росте 9 особин черемхи, що 
висаджені у 1928 р. Як і у Валках, черемха пізня тут щороку добре плодоно-
сить, цілком стійка до морозів і добре витримує посуху. 

Черемху пізню вивчали у вуличних насадженнях у с. Тарасівці, Ки-
ївської області, та на території Луганського національного аграрного універ-
ситету. В обох випадках вона зарекомендувала себе як цінна декоративна по-
рода завдяки оригінальному темно-зеленому з блиском листю, пізньому цві-


