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ції, не заперечуючи невідкладної потреби впровадження пропонованих дій, ста-
вить питання актуальності забезпечення потрібних передумов для ефективні-
шого розвитку селекційного насінництва, зокрема на засадах популяційної се-
лекції, з одночасним збереженням у якості високопродуктивної насінної бази не 
чисельних на наш час осередків лісів природного походження та найбільш ви-
датних лісових культур зрілого віку. 

Висновки. На підставі проведених досліджень встановлено, що чинна 
законодавчо-нормативна база лісового господарства України не забезпечує 
ефективного використання наявних генетичних ресурсів для потреб покращен-
ня рівня лісового селекційного насінництва загалом та підвищення генетичного 
потенціалу штучно створюваних лісів. 

Запропоновані зміни нормативної бази лісового селекційного насінниц-
тва забезпечать більш ефективне збереження та використання генетичних ре-
сурсів лісових порід, безперервність функціонування та систематичне підви-
щення рівня генетичної цінності генетичних резерватів і плюсових насаджень 
на основі природної та штучної елімінації з їх складу найменш цінних геноти-
пів. При цьому штучний добір, дія якого спрямована проти найменш цінних ге-
нотипів, не призведе до витіснення відповідних генів зі складу популяцій, ос-
кільки останні будуть збережені у гетерозиготних за відповідними комплексами 
генів особин. 
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Данчук О.Т. Концептуальных основаниях сохранения и использова-
ния генетико-селекционных ресурсов лесных пород в Украине 

Проанализированы действующие законодательные и отраслевые нормативные ак-
ты, регулирующие охранный режим и хозяйственный статус лесных генетических ре-
зерватов, а также плюсовых насаждений. Установлено, что значительная часть ранее 
выделенных лесных генетических резерватов и плюсовых насаждений неэффективно 
выполняют функцию сохранения генофонда. Обоснована необходимость внедрения 
норм и положений, направленных на обеспечение эффективного использования репро-
дуктивного потенциала генетических резерватов и плюсовых насаждений, их непре-
рывное функционирование как стабильных и сложных по пространственной и возрас-
тной структуре гомеостатических систем, повышение уровня генетико-селекционной 
ценности и биологической устойчивости на основе проведения селективных рубок и 
введения ограничений на санитарные рубки. 

Ключевые слова: сохранение генофонда, генетические резерваты, плюсовые деревья, 
плюсовые насаждения, лесное семеноводство, лесосеменная база, селективные рубки. 

Danchuk O.Т. On the Conceptual Principles of Conservation and Use of 
Genetic and Breeding Resources of Forest Species in Ukraine 

Existing legislation and sectorial regulations in the part that regulates conservation and 
economic status of forest genetic reserves and plus forest stands is analysed. It is proved that 
most of earlier allocated forest genetic reserves and plus forest stands cannot effectively pre-
serve the gene pool. We have justified the necessity of introducing of standards and regulati-
ons that would ensure the effective use of reproductive potential of genetic reserves and plus 
forest stands, their continuous operation as stable and complex for the spatial and age structu-
re of homeostatic systems, increasing of the level of genetic and breeding value and biological 
stability based on selective cuttings and restrictions on sanitary cuttings. 

Keywords: preservation of gene pool, genetic reserves, plus trees, plus forest stands, fo-
rest seed production, forest seed base, selective cuttings. 
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ДИНАМІКА РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ 
В ОКРЕМИХ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВАХ НА ОСУШЕНИХ 

ЛІСОВИХ ДІЛЯНКАХ РІВНЕНЩИНИ 
Проаналізовано кількісні показники осушувальних меліорацій. Встановлено типо-

логічну структуру насаджень на осушених лісових ділянках Рівненської обл. Дослідже-
но особливості динаміки радіального приросту стовбурів дерев сосни звичайної та віль-
хи чорної на осушених лісових ділянках. 

Виявлено найбільш поширені типи лісорослинних умов, деревостани яких зазна-
ли впливу гідротехнічних меліорацій. Встановлено циклічну залежність між коливання-
ми величини радіального приросту і періодами інтенсивних робіт з осушення земель-
них ділянок. Після виконання меліоративних робіт радіальний приріст стовбурів сосни 
звичайної мав тенденцію до зростання, а для вільхи чорної – до спадання. 

Ключові слова: типологічна структура, осушувальна меліорація, радіальний приріст. 

Вступ. Підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва 
на перезволожених землях пов'язане з проведенням комплексу заходів з покра-
щення водного, теплового, повітряного і поживного режимів ґрунтів, а також 
збереження й підвищення їх родючості. У системі таких заходів провідне місце 
займає осушення боліт і перезволожених земель. При цьому, окрім сільськогос-
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подарських угідь, вплив осушувальних меліорацій відчувають й лісові екосис-
теми, як невід'ємна частина біогеоценозу. 

Аналіз доступних літературних джерел свідчить, що на початку ХХ ст. 
у Західному регіоні України частка заболочених і перезволожених земель ста-
новила 46,9 % від площі всіх сільськогосподарських угідь, що значно обмежу-
вало розвиток рослинництва і тваринництва й вимагало впровадження заходів 
осушувальної меліорації [3]. На перезволожених землях заходу України в ба-
сейні річки Прип'ять осушувальні меліорації було розпочато у другій половині 
XX ст. і виконано у три етапи [2]: 

● 1874-1914 рр. – для підвищення економічного розвитку північно-західних гу-
берній царської Росії; 

● 1928-1938 рр. – для ефективнішого використання заболочених земель у госпо-
дарському комплексі Польської держави; 

● 1964-1996 рр. – для підвищення продуктивності сільськогосподарського вироб-
ництва. 
Відтоді було збудовано й експлуатується до сьогодні 1130 осушуваль-

них систем, зокрема 527 міжгосподарських і 603 внутрішньогосподарських. 
Найбільш інтенсивним виявився період з 1980 по 1990 рр., коли загальна площа 
земель з осушувальною мережею зросла на 37 %, а частка ріллі – від 65,7 % до 
70,7 %. Із загальної площі земель з осушувальною мережею у сільському госпо-
дарстві використано 1976,5 тис. га або 89,6 %, а лісові ділянки, кущі, торфороз-
робки, меліоративні канали і дороги займали 222 тис. га або 10,1 %. 

У післявоєнний період у Західних областях України дослідники виділя-
ють такі три етапи проектування й будівництва осушувальних систем [2]: 

1) 1946-1960 pp. – з відкритою мережею каналів; 
2) 1961-1975 pp. – з матеріальним горизонтальним дренажем; 
3) 1976-1990 pp. – з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму, во-

дозворотних та осушувально-зволожувальних систем з автоматизованим 
водним регулюванням. 
Починаючи з 90-х років XX ст. через недостатні обсяги фінансування та 

зміни у ставленні до осушувальної меліорації, будівництво нових осушувальних 
систем було призупинено, що зумовило погіршення кислотно-основних і водно-
фізичних властивостей ґрунтів, а також розвиток низки деградаційних процесів. 
Виконані роботи з осушення заболочених земель справили як позитивний, так і 
негативний вплив на рослинність наземних екосистем Заходу України. 

Мета дослідження. Основне завдання, яке ставилося перед проведенням 
осушувальних меліорацій, було покращення ґрунтотворного і мікробіологічно-
го процесів у ґрунті, регулювання водного, повітряного, теплового й поживного 
режимів для створення сприятливих умов росту рослин. З огляду на це, метою 
дослідження було виявити типологічну структуру лісів і можливий вплив таких 
заходів на ріст лісових насаджень Рівненщини, які перебували у зоні проведен-
ня осушувальних меліорацій за результатами вивчення радіального приросту 
стовбурів дерев. 

Матеріали та методи. Для встановлення типологічної структури лісів 
проведено аналіз виділів з насадженнями на осушених лісових ділянках, які 
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містяться в базі даних ВО "Укрдержліспроект". Загальна кількість вибраних ви-
ділів для Рівненського ОУЛМГ становила 8061 шт. Обсяги виконаних осушу-
вальних меліорацій описано за доступними літературними джерелами [2, 3]. 

Для встановлення динаміки радіальних приростів опрацьовано керни де-
ревини, які було взято за допомогою вікового свердла Пресслера. Їх загальна 
кількість становить 37 шт., з яких 29 – сосни звичайної, 8 – вільхи чорної. Облі-
кові дерева обирали з основного ярусу, які мали добре розвинену крону, нале-
жали до першого класу за Крафтом, мали близьку до циліндра форму стовбура. 
Для уникнення систематичних похибок через нерівномірність росту дерев по 
периметру, зразки деревини брали почергово з різних боків дерева за напрямом 
годинникової стрілки. 

На відшліфованих кернах ширину річних кілець вимірювали з викорис-
танням приладу LINTAB. Для аналізу даних відбирали керни, для яких було 
встановлено явно виражені біологічні тренди. Назва керна складалася з трьох 
частин: перша – порода, друга – порядковий номер, третя – тип лісорослинних 
умов, наприклад "Сосна 14 А4". Опрацювання результатів виконано згідно з ви-
могами статистичного аналізу даних, а також за загальноприйнятою в лісовій 
таксації методикою. 

Результати. Виконаний аналіз доступних літературних джерел засвід-
чив, що у структурі осушених ділянок основну частину займають землі сільсь-
когосподарського призначення (90,8 %), а лісові – становлять всього 5,7 % [3]. 
Серед сільськогосподарських угідь найбільша площа зайнята ріллею (55,0 %), 
сіножатями (17,2 %) і пасовищами (16,7 %). 

Найбільші площі осушених земель розташовані в західних областях Ук-
раїни: Львівській (23,5 %), Волинській (20,7 %) і Рівненській (19,5 %), а 
найбільші площі осушених перелогів виявлено у Житомирській обл. – 21,4 тис. 
га. Осушені сіножаті найбільші площі займають у поліських областях: Волинсь-
кій (98,5 тис. га) та Чернігівській (94,9 тис. га), а осушені пасовища – у Во-
линській (98,5 тис. га) та Львівській (88,5 тис. га) обл. 

Як свідчать результати деяких наукових робіт, осушення лісових земель 
на найбільших площах було проведено у Волинській (59,9 тис. га), Житомирсь-
кій (40,6 тис. га) і Рівненській (34,2 тис. га) обл. Окрім Українського Полісся, 
такі ж роботи виконували й на території Білорусі, де з середини ХХ ст. було 
осушено 3 млн га земель, що становить 15 % від території держави [5]. 

Очевидно, що такі масштаби меліоративних заходів не могли не позна-
читися на існуючих природних комплексах. Так, поряд із зростанням вро-
жайності сільськогосподарських культур у деяких поліських районах виявлено 
зниження ґрунтових вод до 1,2-1,8 м, обміління річок і озер, збіднення видового 
складу рослинності, зникнення окремих видів рослин і тварин, які існували в 
болотних та навколо-болотних екосистемах тощо. 

Лісові масиви Рівненської обл. також значною мірою потрапили під осу-
шення. Так, за результатами аналізу повидільної бази даних осушені ділянки лі-
сового фонду Рівненського ОУЛМГ займають 25556 га вкритих лісовою рос-
линністю ділянок. В умовах борів такі площі становлять 6,4 %, суборів – 
47,9 %, сугрудів – 45,5 %, грудів – 0,2 %. Серед гігротопів переважають сирі ти-
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пи (80,3 %), а вологі і мокрі становлять, відповідно, 2,8 і 16,9 % (табл.). Панів-
ними трофотопами виявилися субори і сугруди. 

Табл. Розподіл площ осушених лісових ділянок за едатопами, % 
Трофотоп Гігротоп 

A B C D 
Сума 

3 0,1 2,6 0,1 – 2,8 
4 2,6 36,2 41,3 0,2 80,3 
5 3,7 9,1 4,1 – 16,9 

Сума 6,4 47,9 45,5 0,2 100,0 

Найбільшу площу осушені лісові ділянки займають в таких лісгоспах: 
Сарненський – 7933,0 га, Володимирецький – 5400,7 га, Рокитнівський – 
3526,6 га, Костопільський – 2978,6 га та Березнівський – 2441,2 га. Насамперед 
це пов'язано з рельєфом території, де знаходяться лісові масиви цих лісгоспів. 
Вони розташовані в межах Поліської низовини, зокрема Клесівської рівнини 
(переважні висоти 140-180 м, мінімальна висота 134 м у долині річки Горинь). 
Тут же протікає головна водна артерія області – річка Горинь зі своєю найбіль-
шою притокою Случчю. 

На осушених лісових ділянках можна виділити чотири панівні типи лісу: 
сирий дубово-сосновий субір осушений (В4-д-Со) – 9155,8 га, сирий чорновіль-
ховий сугрудок осушений (С4-Влчо) – 9009,6 га, мокрий березово-сосновий су-
бір осушений (В5-б-Со) – 2317,1 га, сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок 
осушений (С4-г-д-Со) – 1318,7 га. З деревних порід, які ростуть на території 
проведених осушувальних меліорацій, переважають вільха чорна – 8983,5 га, 
сосна звичайна – 8667,5 га та береза повисла – 7552,2 га. З огляду на це, вивчен-
ня динаміки радіального приросту виконували саме для цих порід. 

Як відомо, кліматичні та інші умови вегетаційного періоду позначають-
ся на ширині річних кілець. Тому аналіз їх товщини покладено в основу "ре-
конструкції" росту як окремих стовбурів дерев, так і насаджень чи лісових ма-
сивів загалом. Чим більший вік дерева, тим більшим є період, за який можна 
охопити такими дослідженнями і сформувати своєрідний "літопис" подій, або 
виявити залежність між величиною приросту радіусів дерев і можливими фак-
торами впливу на ріст за таксаційними ознаками. Такий принцип покладено в 
основу дендроекології. 

Останнім часом інформацію, яка міститься в річних кільцях, використо-
вують для характеристики реакції деревних рослин на зміни, що відбуваються в 
умовах їх місцезростання [4]. При цьому, покращення умов сприяє вищим зна-
ченням приростів таксаційних ознак, погіршення – меншим. 

Відомо, що величина приросту окремого дерева залежить від таких фак-
торів: 1) біологічних особливостей породи; 2) походження; 3) віку; 4) лісорос-
линних умов; 5) кліматичних факторів; 6) будови деревостану; 7) запасу, густо-
ти і повноти деревостану; ж) режиму вирощування; з) санітарного стану; и) сти-
хійного впливу. 

Як правило, осушувальні меліорації є причиною зниження рівня ґрунто-
вих вод, що сприяє доступу повітря, а отже, й окисно-відновним реакціям у 
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ґрунті. Тому теоретично такі меліоративні заходи мали б зумовити покращення 
лісорослинних умов й збільшення обсягів нагромадження деревини, що не-
від'ємно пов'язано з величиною радіального приросту. На рис. 1-4 наведено ди-
наміку радіального приросту стовбурів дерев сосни звичайної і вільхи чорної, 
які росли на осушених лісових ділянках. 

 
Наведені графіки відображають щорічні значення радіального приросту 

соснових і вільхових деревостанів, які зростали на перезволожених лісових ді-
лянках. Їх побіжний аналіз свідчить про те, що у динаміці радіальних приростів 
соснових деревостанів можна виокремити 2 періоди зростання: перший – з 
1950 по 1970 рр., другий – з 1990 по 2008 рр. При цьому зростання відбувалося 
у 2-4 рази, порівняно з минулими періодами. Для вільхи чорної, навпаки, від-
значено один період з постійним спаданням радіального приросту – від 1970 до 
2000 рр., після чого спостерігається деяка стабілізація цього показника. 

Якщо порівняти отримані результати з історичними записами, то можна 
зазначити, що зростання радіального приросту для соснових деревостанів неза-
лежно від типів лісорослинних умов відбувалося як реакція росту дерева на 
покращення лісорослинних умов внаслідок осушувальних меліорацій двох пері-
одів – 1928-1938 рр. і 1964-1996 рр. Для вільхи чорної, навпаки, виконання осу-
шувальних робіт призвело до зниження радіального приросту від 6-8 мм/рік до 
2-4 мм/рік. 
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У підсумку варто зазначити, що виконані роботи з осушення земель на 
території Рівненщини мали як позитивний, так і негативний вплив на перебіг 
росту соснових і чорновільхових насаджень. Для глибшого розуміння змін, які 
відбулися у ґрунті, наземному трав'яному і рослинному вкритті в подальшому 
будуть виконані більш ґрунтовні дослідження, оскільки аналіз зразків деревини 
виявив тільки загальні тенденції між виконаними меліоративними заходами і 
динамікою радіального приросту. 
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Хомюк П.Г., Максимов С.О. Динамика радиального прироста ство-
лов деревьев в отдельных лесорастительных условиях на осушенных лес-
ных участках Ровенщины 

Проанализированы количественные показатели осушительных мелиораций. Уста-
новлена типологическая структура насаждений на осушенных лесных участках Ровен-
ской обл. Исследованы особенности динамики радиального прироста стволов деревьев 
сосны обыкновенной и ольхи черной на осушенных лесных участках. 

Выявлены наиболее распространенные типы лесорастительных условий, древос-
тои которых подверглись воздействию гидротехнических мелиораций. Установлена 
циклическая зависимость между колебаниями величины радиального прироста и пери-
одами интенсивных работ по осушению земельных участков. После выполнения мели-
оративных работ радиальный прирост стволов сосны обыкновенной имел тенденцию к 
увеличению, а для ольхи черной – к снижению. 

Ключевые слова: типологическая структура, осушительная мелиорация, радиаль-
ный прирост. 

Khomiuk P.G., Maksimov S.O. The Dynamics of the Radial Tree Stem 
Increment on the Selected Site Conditions within Previously Drained Lands of 
Rivne Region 

Some quantitative indicators of land drainages, particularly within the Rivne region are 
analysed. The typological structure of tree stands growing on the previously drained territori-
es of Rivne region is defined. The study was focused on the peculiarities of radial tree stem 
increment of such tree species as Scots pine Pinus sylvestris L. and black alder Alnus glutino-
sa (L.) Gaerth. The study reveals most common forest site types with tree stands, which were 
previously exposed to land drainage. Cyclical correlation between radial increment and peri-
ods of high intensity land drainage is identified. Our analyses of obtained data showed that 
land drainage caused radial increment of Scots pine to increase, while the increment of black 
alder was reduced. 

Keywords: Scots pine, typological structure, land drainage, radial growth. 
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Ботанічний сад НЛТУ України, м. Львів 

ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТУЇ ВЕЛЕТЕНСЬКОЇ 
У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВЩИНИ 

Відсутність типових лісових об'єктів туї велетенської Thuja plicata D. Don. для 
досліджень до певної міри компенсовано обстеженням великорозмірної біогрупи цього 
виду, що сформувалася на місці колишнього розсадника, а також менших біогруп у 
п'яти парках регіону. Потенційну продуктивність насаджень оцінено за класом боніте-
ту. На всіх ділянках цей показник вищий, ніж у великорозмірній біогрупі туї велетенсь-
кої у селі Задвір'я, де ріст дерев гальмується наявністю шару мергелю у ґрунті. Ріст 
найкращих біогруп відповідає І класу бонітету. За результатами виявлених тенденцій 
рекомендовано тую велетенську для закладання експериментальних лісових насаджень 
з метою можливості отримання у перспективі більш ґрунтовних висновків щодо широ-
кого використання цього виду в лісових насадженнях. 

Ключові слова: туя велетенська, лісові насадження, потенційна продуктивність, 
клас бонітету. 

Із 90-х років ХХ ст. співробітники Ботанічного саду НЛТУ України док-
лали значних зусиль, щоб з'ясувати перспективи використання у лісовому гос-
подарстві поширених в озелененні видів туї (західної Thuja occidentalis L. та ве-
летенської T. plicata D. Don.) [1-4]. У цій роботі досліджено тую велетенську. 

Комплексне вивчення питання доцільності впровадження у лісове госпо-
дарство насаджень видів туї ускладнюється відсутністю повноцінних лісових 
об'єктів для досліджень, не говорячи вже про представлених у різних лісорос-
линних умовах, що розкривало б усю різноманітність можливих варіантів рос-
ту. Це зумовлено тим, що склалася багаторічна практика, коли в ботанічних са-
дах після вивчення тих чи інших інтродукованих видів і встановлення високого 
чи відносно високого рівня адаптації до природно-кліматичних умов регіону, їх 
особини рекомендували для впровадження в зелене господарство. Тому росли-
ни цих видів цілеспрямовано висаджували на об'єкти озеленення. Спеціальних 
лісових плантацій інтродуцентів, за рідкісними винятками, не створювали. Ді-
лянки видів туї, які досліджено як прообраз лісових у [1-4], виникли на місці 
колишніх декоративних розсадників із залишеного перерослого садивного ма-
теріалу. Такі насадження, можливо, не за всіма параметрами відповідають по-
няттю "лісові", але вони істотно наближені до них, тобто значною мірою є їх 
прообразами. У них сформувався взаємовплив дерев одне на одного, що є од-
нією з основних характерних рис лісових фітоценозів. 

Крім цього, як виявилося, не всі наявні лісові насадження інтродуцентів 
перебувають в оптимальних для їх росту лісорослинних умовах регіону. Саме з 
таким випадком ми зіткнулися у деревостані (чи великорозмірній біогрупі) туї 
велетенської, що розміщена на території колишнього декоративного розсадника 
у Задвір'ї Буського р-ну. Це насадження виявилося, як для туї велетенської, по-
середньої продуктивності. Як показав аналіз ходу росту дерев, темпи росту були 
значними до 30-річного віку, потім вони помітно знизилися, а приріст за 
об'ємом стовбурів різко впав [2]. Причиною такого явища вважаємо те, що на 
коренедоступній глибині знаходиться щільний шар мергелю. Він виявився неп-


