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Ищук Л.П. Асcортимент, особенности культуры и перспективы ис-
пользования аркто-монтанных видов рода Salix L. 

На территории Украины в природных условиях произрастает девять аркто-мон-
танных видов рода Salix: S. reticulate L., S. herbaceae L., S. retusa L. = S. Kitaibeliana 
Willd., S. myrtilloides L., S. alpina Scop. = S. jacquinii Host., S. hastata L., S. Starkeana 
Willd. = S. livida Wahlend., S. phylicifolia L., S. lapponum L. Из них шесть включены в 
последнее издание Красной книги Украины: S. alpina принадлежит к категории исчеза-
ющих, S. lapponum, S. myrtilloides, S. Starkeana – к уязвимых, а S. herbacea, S. retusa – к 
категории редких. Ассортимент аркто-монтанных ив в культуре ограничен. Разнообра-
зие экологических условий, в которых распространены аркто-монтанные ивы, опреде-
ляет как разнообразие их жизненных форм, так и особенности морфологического стро-
ения их органов. Изменчивые и пластичные по своей природе аркто-монтанные ивы 
быстро приспособляются к жизни в разных экосистемах, а в условиях культуры идеаль-
но подходят для строительства альпинариев. 
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Ishchuk L.P. Assortment, Peculiarities of Growth and Perspectives of 
Using the Arctic Mountain Species of the genus Salix L. 

On the territory of Ukraine nine arctic mountain species of the genus Salix in vivo 
grow: S. reticulate L., S. herbaceae L., S. retusa L. = S. Ktaibeliana Willd., S. myrtilloides L., 
S. alpine Scop. = S. jacquinii Host., S. hastate L., S. starkeana Willd. = S. livida Wahlend., S. 
phylicifoliaL., S. lapponum L. Six of them are included into the latest edition of the Red Book 
of Ukraine: S. alpina belongs to the category of endangered species, S. lapponum, S. myrtillo-
ides, S. Starkeana are classified as vulnerable species, and S. herbacea, S. retusa belong to the 
category of rare species. The assortment of arctic mountain willows as a plant is limited. The 
variety of ecological conditions in which the arctic mountain willows are widespread, is defi-
ned either as the variety of life forms, or as the peculiarities of morphological structure of the-
ir body. Variable and plastic by their nature arctic mountain willows quickly adapt for life in 
different ecosystems, and as plants are perfect for creating rock gardens. 

Key words: arctic mountain willows, creeping shrub and bushes, chorology, xero-
morphism, rock garden, rockery, The Red Book of Ukraine. 
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ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНИХ  
ФІТОЦЕНОЗІВ НА ДІЛЯНКАХ, ЩО ВИЙШЛИ  

ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ 

Розглянуто особливості формування лісової рослинності та трансформацію при-
родних фітоценозів на забруднених радіонуклідами сільськогосподарських землях у 
ДП "Народицький спецлісгосп" Житомирської області. Показано динаміку лісовіднов-
них процесів на ділянках, що вийшли із сільськогосподарського користування. 

На ділянках, що вийшли із сільськогосподарського користування, в зоні радіоак-
тивного забруднення, відбувається задовільний процес заростання деревно-чагарнико-
вою рослинністю і динамічні зміни рослинності, які обумовлені діями зовнішніх факто-
рів і не зв'язані з загальними тенденціями розвитку ландшафту. 

Ключові слова: сосна звичайна, лісові культури, лісовідновлення, радіоактивне 
забруднення, сільськогосподарські землі. 

Вступ. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС практично вся площа 
соснових насаджень Полісся забруднена радіонуклідами, що позначилося на лі-
сокультурній і лісогосподарській діяльності підприємств регіону. Результати 
проведеного тут дослідження [3, 7, 8] свідчать, що радіоактивне забруднення 
деревостанів практично не зменшують енергію росту основних лісоутворю-
ючих порід (зокрема й сосни звичайної), яким притаманні високі адаптивні 
властивості. 

Проте вся система формування високопродуктивних та біологічно 
стійких штучних соснових деревостанів у цих умовах повинна враховувати не-
обхідність посилення їх захисної ролі проти виносу радіоактивного пилу, змен-
шення часу перебування на забруднених площах працівників лісу, можливість 
отримання деревини й недеревної продукції лісу, придатної за чинними норма-
тивами до вживання [9]. 
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Ще недостатньо досліджені важливі аспекти формування високопродук-
тивних штучних та природних насаджень сосни звичайної, особливо в сучасних 
умовах негативних змін навколишнього середовища і зростання антропогенно-
го впливу, тому необхідно проводити системні дослідження, щоб ліквідувати 
прогалини й невідповідності в наявних технологіях створення і вирощування 
стійких насаджень, а також природного відновлення із врахуванням впливу 
комплексу шкодочинних факторів [1]. 

Об'єкти і методика досліджень. Об'єктом досліджень були лісові куль-
тури, створені у 1988-1993 рр. на землях, що вийшли з сільськогосподарського 
використання. Обстеження проведено відповідно до загальноприйнятих у лісів-
ництві та лісовій таксації методик [2, 4, 5]. Лісівничо-таксаційні показники де-
ревостанів визначено за нормативно-довідковими матеріалами [6]. 

Результати досліджень та їх аналіз. Внаслідок аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС значна частина території, що забруднена радіонуклідами, була вилуче-
на із сільськогосподарського виробництва і передана лісогосподарським під-
приємствам під залісення (табл. 1). Так, організованому в 1993 р. Овруцько-На-
родицькому держспецлісгоспу було передано близько 14,0 тис. га земель. 

За 10 років після аварії на ЧАЕС площа сільськогосподарських угідь, за 
даними лісовпорядкування 1995-1996 рр., зменшилась на 2491,3 га (31 %) внас-
лідок їх залісення шляхом посадки і посіву лісових культур, а також природного 
поновлення. Склад культур представлений переважно сосною звичайною, бере-
зою повислою та вільхою сірою. Густота садіння лісових культур змінюється у 
межах 4000-7200 шт/га. Усі закультивовані площі забруднені радіонуклідами. 
Величина забруднення ділянок Радчанського і Ситовецького лісництв не пере-
вищує 3,0 Кі/км², Кліщівського – в межах 20-35 Кі/км². Особливо висока радіо- 
забрудненість в межах 70-90 Кі/км² на ділянках Заліського лісництва. 

Збереженість культур, створених посадкою сіянців сосни звичайної, бе-
рези повислої, вільхи сірої, в перші 6-10 років після створення змінювалася в 
межах 25-98 %. Причому краща збереженість культур була відзначена на старо-
орних землях, і значення її на всіх обстежених ділянках становило більше 50 %. 
Низьку збереженість і незадовільний стан обстежених культур відзначено на ді-
лянках, які створені на староорних землях, пасовищах і сінокосах. Найвища 
збереженість сіянців на окремих ділянках не перевищувала 38 %, причому на 
всіх ділянках спостережено нерівномірне розміщення сіянців по площі. 

У Кліщівському, Заліському і Радчанському лісництвах у 1988-1992 рр. 
по підготовленому ґрунту створювались культури, шляхом аеросіву насіння 
сосни звичайної. Результати аеросіву насіння сосни звичайної на закультивова-
них площах були незадовільними. На ділянках трапляються поодинокі екзем-
пляри сосни звичайної, які за віком збігаються з часом висіву насіння. Проте на 
невеликих площах відбувається, хоча не завжди задовільно, природне заростан-
ня угідь. Природне заростання на сільськогосподарських землях краще відбу-
вається на площах, які примикають до стіни лісу, а на відстані 50-70 м – майже 
відсутнє, за винятком самосіву верби ламкої та берези повислої (табл. 2). 

На обстежених площах, кількість підросту не перевищує на окремих ді-
лянках 2000 шт./га, переважно за рахунок значної густоти сходів (до 10-15 тис. 
шт./га) на стрічках шириною до 50 м, які прилягають до стіни лісу. 
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Найкраще відновилася сосна звичайна на ділянках, що вийшли із сільсь-
когосподарського користування в Радчанському лісництві (4751 шт./га), а 
найгірше осика 6 шт./га в Кліщівському лісництві. Природне поновлення було 
обліковано на площі 686,9 га. Найкраще процес природного лісопоновлення 
проходив на площі 5,6 га, у кварталі 21, виділі 6 Виступовицького лісництва 
(20706 шт./га), а найгірше в кварталі 121 на староорних землях в Кліщівському 
лісництві – 60 шт./га. 

Минуло більше 20 років з часу створення лісових культур на забрудне-
них радіонуклідами ділянках, що вийшли із сільськогосподарського користу-
вання. За цей період на радіоактивно забруднених ділянках сформувалася лісо-
ва рослинність, яка пізніше трансформувалася у природні фітоценози з утво-
ренням вихідного лугового фітоценозу. Вихідний луговий фітоценоз сформу-
вався на торф'яних та мінеральних ґрунтах. На торф'яних ґрунтах внаслідок 
трансформації сформувався деревний фітоценоз із переважанням верби ламкої. 
А на мінеральних ґрунтах, внаслідок трансформації лугового фітоценозу утво-
рився осиково-березово-сосновий фітоценоз. 

Висновки. На колишніх сільськогосподарських землях, які розташовані 
в середині лісових масивів, особливо на невеликих площах відбувається задо-
вільний процес заростання деревно-чагарниковою рослинністю. На землях, ви-
лучених із сільськогосподарського використання, в зоні радіоактивного забруд-
нення, відбуваються динамічні зміни рослинності, які обумовлені діями зовніш-
ніх факторів і не зв'язані з загальними тенденціями розвитку ландшафту. На 
цих територіях після зняття антропогенного навантаження розвиваються інші 
види рослинності. Для перспективних цілей ведення лісового господарства в 
майбутньому необхідно знати процеси, які відбуваються під час трансформу-
вання природних фітоценозів на забруднених радіонуклідами територіях, зміни 
лугової рослинності на лісову, яка має високу радіорезистентність. 
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Вишневский А.В. Лесовосстановление и трансформация природных 
фитоценозов на сельскохозяйственных территориях 

Рассмотрены особенности формирования лесной растительности и трансформа-
ция природных фитоценозов на загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных 
территориях в ГП "Народицкий спецлесхоз" Житомирской области. Указана динамика 
лесовосстановительных процессов на сельскохозяйственных территориях. 

На участках, изъятых из сельскохозяйственного использования, в зоне радиоак-
тивного загрязнения, проходят динамические изменения растительности, которые обус-
ловлены действиями внешних факторов и не связаны с общими тенденциями развития 
ландшафта. На этих территориях после снятия антропогенного пресса проходит разви-
тие других видов растительности. Для перспективных целей ведения лесного хозяйства 
в будущем необходимо знать процессы, которые проходят при трансформировании 
природных фитоценозов на загрязненных радионуклидами территориях, изменении лу-
говой растительности на лесную, которая обладает высокой радиорезистентностью. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, лесные культуры, лесовосстановление, ра-
диационное загрязнение, сельскохозяйственные территории. 

Vishnevsky A.V. Reforestation and Transformation of Natural Vegetation 
on the Areas Withdrawn from Agricultural Use 

The peculiarities of the forming forest vegetation and transforming of natural vegetation 
on the areas that are withdrawn from agricultural use due to nuclear contamination in Na-
rodytskiy Special Forestry of Zhytomyr Region are considered. The dynamics of reforestation 
processes on the areas withdrawn from agricultural use is shown. The process of trees and 
shrubs reforestation is continuing at a satisfactory rate on the contaminated areas withdrawn 
from agricultural use. Dynamic changes in vegetation caused by external factors and that are not 
associated with the general trends of the landscape are estimated to take place. The other types 
of vegetation are developing on these areas after removal of anthropogenic pressure. It is impor-
tant to know the processes that take place during transformation of natural plant communities in 
contaminated areas, changing meadow vegetation on the forest one that has a high radioactive 
résistance in order to achieve long-term objectives of forest management in the future. 

Key words: Pinus sylvestris, forest cultures, reforestation, nuclear contamination, agri-
cultural areas, former agricultural lands. 
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"Олександрія" НАН України, м. Біла Церква 

СТРАТЕГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ НАСАДЖЕНЬ  
У СТАРОВИННИХ ПАРКАХ 

Порушено питання щодо збереження старовікових дубових насаджень у старо-
винних парках. Господарська діяльність під час облаштування парку, дроблення тери-
торії, створення ландшафтних композицій в межах насаджень призводить до зниження 
еталонної цінності корінних деревостанів, спрощення природної структури і форми, 
зниження їх стійкості і резистентності. Зрідження дубових насаджень та видалення 
його супутників на окремих територіях, введення у сформоване насадження екзотів 
спричиняють виникнення чисельних перехідних ділянок – екотонів, місць основного 
ослаблення та відпаду дубів. 

Ключові слова: старовинні парки, природні насадження, природна спадщина, діб-
рови, господарська діяльність, антропогенна трансформація, диференціація діброви. 
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Питання охорони [1, 6] та відновлення старовинних парків [5] постійно 
порушують науковці та природоохоронні органи. З метою захисту історичних 
садів і ландшафтів 21 травня 1981 р. у Флоренції Міжнародним Комітетом по 
історичним садам (International Committee for Historic Gardens) було прийнято 
Флорентійську хартію (Charter of historic gardens and landscapes (Florence сhar-
ter) [10]. Характер старовинних парків великою мірою визначається станом 
природних насаджень, розташованих на їх території. Дослідження стану при-
родних насаджень (зокрема дібров) старовинних парків повинно враховувати 
всі структурні зміни, що відбулися в насадженні під впливом людини, різнома-
нітні техногенні впливи, а також загальні тенденції дослідження проблем збере-
ження дубових насаджень у світі. 

На збереження природних дібров, площі яких нині інтенсивно зменшу-
ються, спрямовані зусилля наукових колективів і практиків-лісівників. В 
2000 р. Лісовою компанією МСоЕС була ініційована програма Дуби Євразії, ос-
новним напрямом роботи якої стало збереження відносно малопорушених діля-
нок широколистяних лісів [9]. В Україні в жовтні 1996 р. рішенням тодішнього 
Міністерства лісового господарства (нині Державного комітету лісового госпо-
дарства) започатковано цільову програму "Діброва". 

Питання стану та збереження природних насаджень старовинних парків, 
головним чином щодо постійного антропогенного втручання в їх цілісність, не 
достатньо висвітлено у науковій літературі, лише в останні роки почали з'явля-
тися дані про деградацію дібров під впливом господарської діяльності [3, 4] і 
про незворотну трансформацію корінних насаджень при залученні до їх складу 
екзотів [8]. Саме ці насадження є природною і культурною спадщиною [7] і 
потребують ретельного вивчення з метою їх збереження та підвищення 
життєздатності. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу тривалого антропоген-
ного втручання в цілісність вікової діброви дендропарку "Олександрія" на стан 
та життєздатність дубового насадження, виявлення чинників, що призвели до 
деградації діброви, розроблення заходів з оптимізації стану діброви. 

У рамках виконання цієї програми ми вивчали фітоценотичну будову 
дубового насадження, основні особливості та закономірності диференціації діб-
рови за період господарської діяльності, життєвий стан та відпад дубів. При 
описі будови дубового фітоценозу ми кардинально змінили методичний підхід 
до об'єкта вивчення – природної діброви. Структурною одиницею досліджень 
вибрано квартали, на які поділено територію парку, зокрема і діброву (на відмі-
ну від ландшафтно-таксаційних виділів, об'єкта досліджень попередників та 
традиційного об'єкта досліджень у фітоценології. Ідея такого підходу полягала 
в тому, що в історичному минулому діброва становила собою більш-менш су-
цільний масив, по мірі облаштування парку цілісність діброви втрачалася. 

Вже з початку заснування парку графами Браницькими (кінець ХІХ ст.) 
відбувалося функціональне зонування території парку на житлову, господарсь-
ку зони, плодові сади, городи та безпосередньо декоративний парк. Найбільш 
помітно втручання проявилися в діброві, яка до цього становила собою більш-
менш суцільний масив – в її межах створювалися алеї та дороги (рис. 1), деко-


