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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЕВОСТАНІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Аналіз сучасного стану природних дубових деревостанів Лівобережного
Лісостепу проведено на основі баз даних лісовпорядкування з використанням
алгоритму, який був апробований раніше [1]. Повидільна база даних сформована за
допомогою програмного продукту «NewUnPackOHOTA» та програмного
забезпечення «Microsoft Access» та «Microsoft Excel». За допомогою повидільної бази
даних проаналізовано сучасний стан природних дубових деревостанів.
У Лівобережному Лісостепу найпоширенішими є дубові деревостани, їх частка
складає 48 % площі вкритих лісовою рослинністю земель, частка соснових
деревостанів – 32 %, деревостани інших порід займають незначну площу. Дубові
насадження за походженням розподіляються на штучні (лісові культури) та природні,
насадження природного походження, в свою чергу, – на вегетативні і насінні. Лісові
культури займають 35 %, природні порослеві насадження – 59 %, природні насіннєві
– 6 % площі дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу. Дубові насадження
природного походження виконують унікальні екологічні, лісівничі функції та є
осередками збереження біологічного і генетичного різноманіття. Результати
досліджень свідчать, що природне насіннєве поновлення дуба як під наметом лісу
(попереднє), так і на зрубах (наступне) протікає вкрай незадовільно [6]. Останнім
часом частка лісових культур постійно збільшується. Це пов’язано з орієнтацією
ведення лісового господарства на штучне лісовідновлення та лісорозведення.
Серед деревостанів природного походження переважають середньовікові, які
займають 67 % площі. На частку пристиглих деревостанів припадає 19 %, стиглих і
перестійних – 14 %. Площі молодняків 1 і 2-го класів віку не перевищують 0,5 %.
Розподіл за віковими групами дубових насаджень штучного походження наступний:
78 % площі припадає на середньовікові деревостани, 19 % – на молодняки 1 і 2 класів
віку, 2 % – на пристигаючі та лише 1 % – на стиглі та перестійні деревостани. На
сьогодні середній вік природних насіннєвих деревостанів дуба звичайного сягає
92 років, вегетативних – 85, а штучних – 53 роки. Деревостани природного
походження віком до 50 років майже відсутні. Наявні природні насадження дуба
звичайного належать переважно до 8-10 класів віку (64 % площі). В майбутньому ці
деревостани втрачатимуть лісівничі і екологічні властивості, знизиться їх густота і
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повнота, дуб почне всихати. Штучні деревостани належать переважно до 5-8 класів
віку (75 % площі), проте стиглих і перестійних лісових культур дуба майже немає. Це
свідчить про розбалансованість вікової структури дубових лісів, яка потребує
оптимізації.
Середня повнота штучних дубових насаджень – 0,73, природних насіннєвих –
0,67, порослевих – 0,69. З віком середня повнота природних дубових лісів
зменшується від 0,75 в першому класі віку до 0,59 в п’ятнадцятому. Щодо штучних
насаджень, то максимальною повнотою характеризуються деревостани третього
класу віку (0,76), далі повнота зменшується до 0,61 в п’ятнадцятому класі віку.
Загалом лісові культури мають вищу повноту ніж природні деревостани майже у всіх
класах віку.
Більшість дубових лісів Лівобережного Лісостепу зростають на ділянках свіжої
(68 %) та сухої (6 % площі) кленово-липової діброви, ділянки інших типів лісу
займають незначні площі. Для дубових насаджень свіжої кленово-липової діброви
нами визначений показник використання лісорослинного потенціалу (ВЛП).
Серед модальних до п’ятого класу віку найбільший запас мають природні
порослеві деревостани, найменший – деревостани штучного походження. Починаючи
з 50-річного віку, ситуація кардинально змінюється – модальні штучні деревостани
стають більш продуктивними в порівнянні з природними насіннєвими, а порослеві
деревостани у цьому віці мають найменшу продуктивність. Слід зазначити, що для
більшості дубових лісів характерне мішане, порослево-насіннєве, відновлення дуба
[3, 4]. Це дещо нівелює різницю між таксаційними показниками деревостанів
природного насіннєвого і порослевого походження.
Середній показник ВЛП деревостанів природного насіннєвого походження
становить 62,3 %, порослевого – 59,9 % [2], штучного – 63,5 % [5]. Показник
використання лісорослинного потенціалу дубовими деревостанами Лівобережного
Лісостепу є низьким, внаслідок чого спостерігаються значні втрати лісовим
господарством деревини та коштів. Терміново необхідні розробка та запровадження
комплексу заходів з підвищення деревної продуктивності дубових насаджень регіону.
Література:
1.Ведмідь М.М. Алгоритм для виявлення ділянок малоцінних молодняків у дібровах за
матеріалами лісовпорядкування / М.М. Ведмідь, В.Л. Мєшкова, А.М. Жежкун // Лісівництво
і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2006. – Вип. 110. – С. 54 – 58.
2.Головач Р.В. Продуктивність природних деревостанів дуба звичайного у свіжій кленоволиповій діброві Лівобережного Лісостепу / Р.В. Головач // Лісівництво і агролісомеліорація.
– Харків, 2008. Вип. 13. – С. 137 – 141.
3.Дуда В.В. Молодняки из сохраненного подроста в суборях и дубравах УССР / В.В. Дуда,
А.Л. Карагальский // Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев, 1969. – Вып. 16. – С. 72 –
77.
4.Лавриненко Д.Д. Створення лісових культур у дібровах України / Д.Д. Лавриненко – К. :
Урожай, 1970. – 180 с.
5.Луначевський Л.С. Продуктивність штучних дубових деревостанів у Лівобережного
Лісостепу України в умовах свіжої кленово-липової діброви / Л.С. Луначевський //
Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 15. – С. 102 – 105.
6.Ткач ВП. Заплавні ліси України / В.П. Ткач. – Х. : Право, 1999. – 368 с.

2

УДК 630*187
Румянцев М.Г.
аспірант,
Український науково-дослідний інститут лісового господарства
та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
ЛІСОВИЙ ФОНД ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Лівобережний Лісостеп, як частина України – малолісний, лісодефіцитний та
інтенсивно розвинений регіон. Ліс в цьому регіоні відіграє важливе значення в
економіці і соціальній сфері. До Лівобережного Лісостепу відносяться Полтавська
область, більші частини Харківської та Сумської областей, а також частини Київської,
Чернігівської і Черкаської областей. Південна межа Лівобережного Лісостепу
проходить на північ від Комсомольського до Карлівки, далі до Старовірівки,
Андріївки, Граково й Каменки, а північна – лінією: Київ-Ніжин-Дубовичи до межі з
Росією [1].
Характеристика лісового фонду Лівобережного Лісостепу України дана на
основі повидільної бази даних за матеріалами лісовпорядкування (станом на
01.01.2010 р.), до якої увійшли 28 державних підприємств лісового господарства
шести обласних управлінь.
Проведений аналіз свідчить, що загальна площа лісових земель Лівобережного
Лісостепу України становить понад 683 тис. га, в т. ч. площа вкритих лісовою
рослинністю земель – 603,4 тис. га (88,3 %). Головних порід, відмічених
лісовпорядкуванням, налічується 70, причому до них включені нелісотвірні породи і
навіть чагарники.
Дубові деревостани є найпоширенішими – 281,5 тис. га або 47 % вкритих
лісовою рослинністю земель, друге місце посідають соснові деревостани – 189,6 тис.
га (31 %), далі вільхові деревостани – 31,1 тис. га (5 %), 3 % вкритих лісовою
рослинністю земель займають насадження з перевагою ясена та берези, решта порід
представлені значно меншими площами (за матеріалами повидільної бази даних
лісовпорядкування станом на 01.01.2010 р.).
Такі основні лісотвірні породи як дуб звичайний, сосна звичайна, вільха чорна,
ясен звичайний, береза повисла займають 89 % вкритих лісовою рослинністю земель.
Дуб звичайний є головною породою в суборевому комплексі на площі 3,1 тис. га і в
судібровному – на площі 41,1 тис. га. Значні площі займають насадження з
переважанням липи дрібнолистої – 9,0 тис. га та клена гостролистого – 7,0 тис. га.
Серед не вкритих лісовою рослинністю земель майже рівними частками
представлені зруби та галявини (49 та 47 % відповідно).
Територія регіону в лісотипологічному відношенні характеризується значною
різноманітністю. Найбільш поширеними є діброви, які займають 52 % площі вкритих
лісовою рослинністю земель. Це, в свою чергу, говорить про те, що основні лісові
масиви ростуть на найбільш родючих землях. Майже рівними частками представлені
субори та судіброви (20 та 22 % відповідно) і найменшу площу становлять бори – 6
%.
Одержані дані дали можливість охарактеризувати комплекс типів лісу.
Типологічне різноманіття лісів досить широке. Ліси регіону досліджень представлені
82 типами лісу (за матеріалами бази даних лісовпорядкування станом на 01.01.2010
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р.). В кожній групі типів лісорослинних умов виділено різну кількість типів лісу. Бори
представлені 4 типами лісу, субори – 13, судіброви – 39 та діброви – 26, в т. ч. 1 –
дуже сухий, 9 – сухих, 22 – свіжих, 27 – вологих, 15 – сирих та 8 – мокрих. Загалом
ліси України ростуть в 317 типах лісу 2 .
Сухі гігротопи займають 6 % вкритих лісовою рослинністю земель, свіжі – 81
%, вологі – 7 %, сирі – 5 % і мокрі – 1%. За площею домінують умови свіжого груду
— D2 (майже 45 %).
Найбільш представленим і водночас зональним типом лісу є свіжа кленоволипова діброва (D2-кл-лД), на долю якої в регіоні припадає 39 % площі вкритих
лісовою рослинністю земель, менш представленим є свіжий дубово-сосновий субір
(В2-дС), частка якого складає 19 % від площі всіх лісових масивів, 7 % – займає
свіжий липово-дубово-сосновий сугрудок (С2-лдС), 5 % – свіжий сосновий бір (А2-С),
по 3 % площі займають суха кленово-липова діброва (D1- кл-лД) та свіжа грабова
діброва (D2-гД). Інші типи лісу займають незначні площі.
Фактична лісистість Лівобережного Лісостепу України дорівнює 11,4 %, а
оптимальна складає 15,0 %. По Україні в цілому вона дещо більша – 15,7 і 20,0 %, в
Сумській області – 17,8 і 20,0 %, Харківській – 12,0 і 15,0 %, в Полтавській – 8,6 і 15,0
%, Чернігівській – 20,9 і 22,0 %, Київській – 22,2 і 24,0 %, Черкаській – 15,1 і 16,0 %
відповідно.
Таким чином, лісорослинні умови Лівобережного Лісостепу України в цілому
відрізняються досить високим потенціалом. Перевага дібров, судібров та суборів (94
% загальної площі) вказує на те, що дані лісорослинні умови сприятливі для
вирощування основних лісотвірних порід регіону – дуба звичайного, сосни звичайної,
ясена звичайного та ін.
Література:
1. Ведмідь М.М. Лісовий фонд Лівобережного Лісостепу України та використання
деревостанами потенційної продуктивності земель / М.М. Ведмідь // Лісівництво і
агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2005. – Вип. 108. – С. 3-8.
2. Ткач В.П. Сучасні проблеми лісівничо-екологічного напряму в лісовій типології / В.П.
Ткач // Наук. вісник НуБіП. – 2012. – Вип. 171. – Ч. 3. – С. 230-238.

4

УДК 630*23
Мотошков О.В.
мол. н. співробітник,
Український науково-дослідний інститут лісового господарства
та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ СОСНОВОГО ПІДРОСТУ
ВІКОМ ДО 10 РОКІВ В УМОВАХ ПРИСТЕПОВИХ БОРІВ
Заходи ведення лісового господарства в природних сосняках слід проектувати
залежно від густоти природного поновлення на гектарі та його розміщення на площі.
На відміну від штучних насаджень сосни, яким характерний рівномірний розподіл
рослин на площі, розподіл природних деревостанів наближений до контагіозного, а
іноді і випадкового. При різних умовах формування природних сосняків, особливо на
перших етапах розвитку, спостерігаються різні варіанти розміщення на площі.
Густота особин в біогрупах сосни, їх розподіл на площі та життєвий стан залежать від
розміщення материнських дерев.
Просторова структура біогруп сосни як на перших етапах розвитку, так і в
подальшому, залежить від впливу материнського деревостану. Особинам сосни віком
до двох років характерна значна тіневитривалість [2]. Ця властивість дає змогу
підросту рівномірно накопичуватися під наметом материнського деревостану. Надалі,
у зв’язку з перебудовою хвої [2], потреба підросту сосни в ФАР зростає. У результаті
різкого збільшення потреби у світлі, підріст у більш затінених ділянках (під кронами
материнських дерев) зазнає пригнічення. За межами крон материнських дерев, тобто
у "вікнах" в наметі, підріст сосни розвивається краще. У результаті цього утворюється
контагіозний (біогруповий) характер розміщення дерев на площі.
Для виявлення особливостей характеру розподілу 6-річного підросту під
наметом материнських деревостанів та за його межами, було закладено ряд пробних
площ в соснових деревостанах Луганської та Донецької областей в межах басейну
ріки Сіверський Донець. Дослідження проводилися методом закладання трансект та
картування материнських дерев. За одержаними даними
було проведено розрахунок індексу скупченості підросту (І) [1], за допомогою якого
визначали тип розміщення дерев на площі у природних сосняках (табл. 1.).
З даних наведених у таблиці видно, що у кожному варіанті досліду, особини
сосни схильні до групового розміщення (І > 0). При цьому значення асиметрії та
ексцесу значно більше 0, що свідчить про значну кількість пустих площадок, або ж з
одиничними екземплярами підросту та поодинокі площадки де відбувається
накопичення основної маси підросту. Але у різних мікрокліматичних умовах існують
певні особливості просторової структури.
В біогрупах сосни утворених за межами намету материнського деревостану
густота особин залежить від відстані до дерев-насінників.
Спостерігається залежність густоти особин молодої сосни від ступеня
захищеності материнським деревостаном. Густота зменшується у міру віддаленості
від конусу полуденної тіні материнських дерев. На пагорбах в межах зрубів та на
інших безлісих ділянках, густота сосни більша на північних експозиціях схилів, та не
значна на південних.
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Біогрупи сосни на суцільному
згарищі оточені декількома
куртинами материнських дерев

Біогрупи сосни, оточені з усіх сторін
стінами лісу

Біогрупи сосни під наметом
материнського деревостану з
повнотою 0,3

Біогрупи сосни, що утворились на
зрубі після суцільної післяпожежної
рубки

Біогрупи сосни, що утворились на
зрубі після суцільної післяпожежної
рубки. Південний схил

Біогрупи сосни під наметом
материнського деревостану з
наявністю "вікон". Повнота 0,5

Біогрупи сосни під наметом
материнського деревостану з
рівномірною повнотою 0,5

Показник
Середня кількість підросту
на м2, X cp
Стандартна помилка
Стандартне відхилення, σ
Дисперсія, σ2
Ексцес, Е
Асиметрія, А
Кількість площадок, N
Рівень надійності (95,0 %)
Індекс скупченості, І
Тип розміщення

Біогрупи сосни біля стіни лісу, що
утворилися після пожежі

Варіант досліду

Біогрупи сосни на згарищі біля
куртини материнських дерев

Таблица 1. – Статистична характеристика кількості підросту на площі, та визначення індексу скупченності

3,27

4,96

19,06

2,63

3,55

0,52

1,26

0,84

1,38

0,40
4,33
18,79
5,96
2,26
120
0,78
0,17

0,44
6,16
37,94
4,82
1,97
198
0,86
0,13

1,77
21,67
469,51
9,17
2,46
150
3,50
0,04

0,24
3,73
13,94
7,69
2,38
240
0,47
0,19

0,54
5,54
30,74
6,41
2,37
104
1,08
0,12
груповий

0,11
1,26
1,58
13,43
3,42
121
0,23
0,33

0,20
2,15
4,63
4,79
2,20
120
0,39
0,27

0,12
1,55
2,39
7,17
2,53
176
0,23
0,35

0,21
2,70
7,31
16,60
3,53
160
0,42
0,19
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Під наметом материнського деревостану густота підросту залежить від його
повноти. При повноті 0,3 найбільша густота підросту в межах впливу крон
материнських дерев, але якість підросту краща за межами впливу крон. При повноті
0,55 підріст накопичується переважно у "вікнах " в наметі деревостану, причому
якість його краща ніж у поодинокого підросту за межами "вікна". Це пов’язано з
особливостями світового режиму.
Отже, для природних молодняків сосни віком до 10 років є характерним
контагіозне розміщення особин по площі, яке має свої особливості в залежності від
мікрокліматичних умов. Тому заходи, щодо використання підросту сосни в цілях
лісопоновлення, слід проектувати беручи до уваги не тільки загальну кількість особин
на ділянках, але і варіювання густоти особин на площі.
Література:
1. Грейг-Смит П. Количественная экология растений. / П. Грейг-Смит – М.: Мир, 1967.– 360
с.
2. Судачкова Н.Е. Физиология сосны обыкновенной. / Н.Е. Судачкова, Г.И. Гирс,
С.Г. Прокушкин и др. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. —248 с.
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ФОРМУВАННЯ ПІДРОСТУ ТА ПІДЛІСКУ В ПОЛЕЗАХИСНИХ СМУГАХ
ДУБА РІЗНОГО ПОРОДНОГО СКЛАДУ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Комплекс агролісомеліоративних насаджень ефективно виконує свої захисні
функції щорічно упродовж десятків років. Вони сприяють підвищенню і
ґрунтозахисної ефективності агротехнічних, протиерозійних заходів, підвищують
врожайність сільськогосподарських культур, крім того є місцем активної рекреації (в
малолісних районах).
Підріст та підлісок, що формують підлеглі яруси у лісосмугах відіграють
вирішальну роль у формуванні конструкції, також відіграють важливу ґрунтозахисну
роль, зберігаючи лісові насадження від заселення агресивної степової рослинності.
Їхній вплив також має значення в підвищенні стійкості насадження та родючості
ґрунтів, наприклад, через опад і мікроклімат, що обумовлюється утворенням м'якої
підстилки. Також з роками підріст може замінити пануючий ярус (при проведенні
відповідних заходів) таким чином нівелюючи частину втрат на повторне створення
лісосмуги.
Дослідження особливостей розвитку та впливу цих двох елементів лісу на
смуги різного породного складу, густоти, схем посадки та вплив їх на формування
конструкцій має важливе практичне значення.
Регіоном дослідження є Лівобережний Лісостеп. Вивчення особливостей
лісівничо-таксаційної будови було проведено з урахуванням усіх вимог і методів
лісової таксації та обраховано за загальноприйнятими методиками [1, 2, 3]. Ширина
лісових смуг по крайніх рядах 10 м; за проекціями крон узлісних рядів –16-22 м.
Ширина по проекціях крон у 1-2 раза більша, ніж ширина по крайніх рядах плюс одне
міжряддя. Вік полезахисних насаджень становить 58-63 роки; середня висота
насаджень – 16,4-18,1 м, середньоповнотні. Встановлено, що збільшення густоти
підросту значно змінюється і конструкція полезахисних смуг щільної конструкції має
дуже густий підріст, продувної – густий, ажурної – підріст середньої густоти.
Розподіл підросту за категоріями по висоті у перерахунку на 1 га та відсоток від його
загальної кількості на ділянках показаний в табл.1.
За результатами аналізу у смугах щільної конструкції переважає підріст
середньої величини, як в узлісній частині так і в смузі. Характерним є те, що в
середині смуги спостерігається значна частка дрібного підросту (18,8 %) і невелика
частка крупного (4,2 %), для узлісної частини навпаки, категорія крупного підросту є
вищою (16,7 % проти 13,5 %), що пояснюється кращою освітленістю цієї частини
смуги. Для лісової смуги ажурно-продувної конструкції характерне переважання
середнього (33,9 %) і крупного підросту (20,2 %) в середині смуги. В узлісній частині
переважає середній підріст. Значне переважання тут середнього і крупного підросту
можна пояснити меншою його густотою (не така сильна конкуренція) в внутрішній
частині смуги. У лісосмугах продувної конструкції домінуюючим є середній підріст, а
в узлісній частині абсолютне переважання дрібного підросту (43,8 %). Таким чином,
8

при відсутності відповідних лісогосподарських заходів ця смуга може з часом
перейти з продувної конструкції до ажурної або навіть щільної. Отже, для виконання
своїх захисних функцій в лісових смугах важливим є проведення своєчасних доглядів.
Таблиця 1 - Розподіл підросту за категоріями по висоті, у % від його загальної кількості в
лісосмугах
Частка підросту
Всього
у
смузі
узлісна
частина
Конструкпо
ція

дрібний, середній, крупний, дрібний, середній, крупний, лісосмугах,
%
%
%
%
%
%
%

1
18,8
18,9
4,2
13,5
27,9
2
8,1
33,9
20,2
6,5
24,2
3
14,5
24,3
0,8
43,8
16,0
Примітка: 1- щільна; 2 - ажурно-продувна; 3 - продувна.

16,7
7,3
0,5

100,0
100,0
100,0

Встановлено, що переважна кількість підросту зосереджується в узлісній
частині, частка крупного підросту більш ніж у 3 рази вища за його кількість всередині
смуги. Незважаючи на те, що смуги створювалися з дуба звичайного (Quercus robur
L.) нашими дослідженням доведено, що його дольова частка в підрості не перевищує
навіть 2 % і в ряді смуг він зовсім відсутній. Найбільш густий підлісок виявлено у
смугах продувної конструкції, найменша його кількість в ажурно – продувних смугах.
Невелика кількість спостерігається в смугах щільної конструкції, це можна пояснити
тим, що тут він пригнічується великою кількістю підросту, а також доволі високою
зімкнутістю насадження.
Отже, зміна конструкції полезахисних смуг значною мірою залежить від розвитку
як підросту так і підліску. У дубових смугах, практично не спостерігається дубового
підросту. Тобто, без втручання людини практично не можливо отримати природне
насіннєве поновлення дуба з метою заміни ним у майбутньому панівного ярусу. Як в
узлісній частині смуг, так і в смузі переважає дрібний і середній підріст, частка
крупного підросту незначна і спостерігається лише в узлісній частині.
Література:
1. Анучин Н. П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.
2. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Ч. 1. Польові роботи. –
Ірпінь:Укрдержліспроект, 2002. – 155 с.
3. Логгинов Б. И. Основы полезащитного лесоразведения. – Изд-во Укр. акад. с.-х. наук. – К.,
1961. – 252с.
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ФИТОМЕЛИОРАТИВНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ВОДОСБОРОВ
ДОНО-ЧИРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Проектирование лесомелиоративных насаждений в комплексе с другими
защитными мероприятиями должно быть направлено на снижение деградации почвы,
повышение устойчивости и продуктивности агроландшафтов.
В пределах Доно-Чирского междуречья преобладающим видом деградации
земель является
водная
эрозия, связанная
в основном
с ведение
сельскохозяйственного производства. При разработке комплекса противоэрозионных
лесомелиоративных мероприятий следует исходить из разных почвенноэкологических условий на склонах.
При обосновании системы защитных лесных насаждений, как ведущего
структурного звена агролесоландшафтов, на приводораздельных и присетевых
склонах требуется решение следующих основных вопросов:
- выбор вида и способа трассирования лесных полос;
- определение обеспеченности водосборов уже существующими лесными
насаждениями;
- определение расстояний между лесными полосами;
- обоснование необходимой ширины лесных полос;
- подбор ассортимента древесных и кустарниковых пород.
Основным видом насаждений создаваемых на приводораздельных и присетевых
склонах являются стокорегулирующие лесополосы, которые способствуют
регулированию поверхностного стока и сокращению эрозии почв.
Трассирование стокорегулирующих лесных полос предполагает выбор способа
их размещения в плане относительно горизонталей. При этом лесные полосы
проектируются в тесной увязке с технологией обработки и всеми линейными
мероприятиями противоэрозионной мелиорации [1].
В качестве объекта исследований выбран ключевой участок, представляющий
собой систему водосборов балок Белая и Немуха, в северо-западной части ДоноЧирского междуречья. Участок расположен в Серафимовичском районе
Волгоградской области. Общая площадь составляет 12070 га (вместе с поймой –
14680 га), из которых более половины распахано. Для оценки обеспеченности
водосбора ключевого участка уже существующими лесными насаждениями были
рассчитаны показатели защитной лесистости и защищенности территории
агроландшафта лесными насаждениями. Расчеты показали, что для ключевого
участка «Базки» защитная лесистость агроландшафта является слабой (< 15 %),
защищенность территории лесными насаждениями низкой (< 20 %).
Следовательно, необходимо проектирование на ключевом участке систем
лесонасаждений, которые позволят повысить агролесомелиоративные показатели.
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Основой для их проектирования являются топографическая карта и карта
ландшафтно-эрозионного фонда с выделенными контурами приводораздельного и
присетевого земельных фондов.
Трассы проектируемых стокорегулирующих лесных полос на ключевом
участке «Базки» размещаются преимущественно параллельно-контурно. Ширину
стокорегулирующих лесных полос принимаем 12 м с шириной междурядий 3 м. Для
повышения стокорегулирующих функций лесных полос их сочетают с простейшими
гидротехническими сооружениями – земляными валами (при крутизне склонов до 3 )
или валами-канавами (при крутизне склонов свыше 3 ). В местах прохождения стока
(по ложбинам) в лесных полосах следует увеличивать долю кустарников, формируя
на этих участках плотную конструкцию лесонасаждений [2].
Основой для проектирования прибалочных лесных полос является присетевая и
гидрографическая ландшафтные полосы (крутизна склонов более 3º). Прибалочные
лесные полосы размещаются по бровке балки с учетом горизонталей местности,
создаются плотной конструкции шириной 21 м (7 рядов при ширине междурядий 3
м).
Согласно завершенному проекту ключевого участка «Базки» системы защитных
лесных насаждений на ландшафтной основе необходимо дополнительно
запроектировать 616,6 км защитных лесных насаждений общей площадью 1000 га. В
результате запроектированных лесомелиоративных работ агролесомелиоративные
показатели ключевого участка существенно увеличились.
Помимо лесомелиоративного обустройства ключевых участков предлагается
часть пашни, расположенной в присетевой ландшафтной полосе (на крутых склонах)
и сильно подверженной эрозии, отвести под постоянное залужение многолетними
злаково-бобовыми травами. Особенно это касается пахотных угодий на присетевых
склонах световых экспозиций. На ключевом участке предлагается отдать под
залужение 1370 га крутых склонов.
Необходимо
также
отметить,
что
комплекс
запроектированных
агролесомелиоративных мероприятий на ключевом участке позволит оптимизировать
структуру сельскохозяйственных угодий. Отвод части пахотных угодий под создание
системы стокорегулирующих лесополос, вывод малопродуктивной пашни на крутых
склонах под залужение позволяет снизить долю пашни до 45 %.
Литература:
1.
Гаршинев
Е.А.
Эрозионно-гидрологический
процесс
и
лесомелиорация.
Экспериментальная оценка, расчет, проектирование. – Волгоград, 2002. – 220 с.
2. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем
земледелия и агротехнологий. Методическое руководство. – М.: ФГНУ «Росинформагротех»,
2005. – 784 с.
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аспірант,
Український науково-дослідний інститут
лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
ВПЛИВ ПОШКОДЖЕННЯ КРОНИ НА УСИХАННЯ ДЕРЕВ СОСНОВИХ
МОЛОДНЯКІВ ПОСТРАЖДАЛИХ В ХОДІ НИЗОВИХ ПОЖЕЖ
Лісові пожежі – завжди становили серйозну загрозу лісам України. Негативні
зміни стану пошкоджених пожежами сосняків призводять до суттєвих економічних,
екологічних та соціальних збитків [1, 2]. Тому особливо важливим є вчасне
проведення відповідних лісогосподарських заходів, які базується на прогнозі
розвитку деревостанів після пожеж. Але питання критеріїв прогнозування розвитку
деревостанів після пожеж досі потребує вирішення.
Об’єктом дослідження є соснові молодняки Васищівського лісництва
Харківської області, пошкоджені низовою пожежею у квітні 2011 року.
Післяпожежний розвиток вивчався на двох постійних пробних площах із загальною
чисельністю більше 500 дерев.
Саме для молодняків при низових пожежах найбільш характерним є
конвективний тип пошкодження, спричинений тепловими потоками від вивільненого
пожежею тепла, що призводить до пошкодження бруньок і хвої.
Такому пошкодженню сприяє невелика висота дерев і низьке розташування
гілок. Так, якщо крона дерев починається з висоти 0,4-0,6 м, то середня висота нагару
досягала 1,1 м.
Основним показником ступеня пошкодження вогнем молодняків була
дехромація, так як найбільше постраждали саме крони.
За рік у насадженні сталися певні зміни – індекс стану змінився з 3,5 (сильно
ослаблене насадження) до 3,8 (всихаюче). При цьому спостерігалося як усихання, так
і реабілітація дерев. Наприклад 33 % сильно ослаблених дерев через рік частково
відновилися і перейшли до категорії ослаблених. Теж саме для категорії всихаючих 52 %, які перейшли до категорії сильно ослаблених. Ця категорія є найбільш
нестабільною і попри наші очікування 52 % дерев змогли певною мірою відновитися
впродовж року, а 40 % всохли. Погіршення індексу стану насадження відбулося за
рахунок переходу свіжого сухостою до старого.
Для визначення критичного рівня дехромації для соснових молодняків було
проведено розподіл, використовуючи стан дерев за 2012 рік, і дехромацію за 2011
(через 2 місяці після пожежі, тобто початковий її рівень) (табл.1).
Таблиця 1 – Розподіл «живих» і «усохших» дерев за рівнями дехромації
Дехромація, %
Група
10-30
31-40 41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Усохші
2,2
8,2
0
10,5
17,9
19,5
46,2
96
Живі
97,8
91,8
100
89,5
82,1
80,5
53,8
4
Всього:
100
100
100
100
100
100
100
100
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Інтенсивне збільшення сухостійний дерев спостерігається при рівні дехромації
– 51% і більше (тут усохло 10,5 % дерев групи), але слід відмітити, що лише при
дехромаціїї більше 90 % можна стверджувати про те, що дерева на слідуючий рік
всохнуть.
Для визначення ролі пошкодження крони на виживаємість дерев, було
проведено розподіл на 3 групи: «покращення» (дерева стан яких покращився),
«погіршення» (стан яких погіршився), та «стабільні» (залишились у тому ж стані).
Разом з цим враховувався рівень дехромації (з градацією в 10 %).
Встановлено, що при дехромації від 0 до 30 %: основна частка дерев погіршила
свій стан. В інтервалі 31-80 % - або покращили свій стан, або залишились в тому ж
стані. І лише починаючи з 81% і далі – інтенсивне збільшення частки дерев, що
погіршили свій стан впродовж року. Натомість частка дерев, що покращили стан і
«стабільні» зменшуються при збільшенні дехромації.
Все це дає змогу стверджувати, що фактично лише при дехромаціїї більшій від
81 % у дерев стрімко зменшуються шанси на відновлення, а також частка усохших
дерев. Використання лише величини пошкодження крони у діагностиці не завжди дає
очікувані результати (навіть при незначному початковому рівні дехромації досить
велика частка дерев погіршили свій стан і навпаки при значній дехромації багато
дерев змогли відновитися). Тому треба враховувати як величину пошкодження крони,
так і опік стовбура і їх взаємний вплив на погіршення стану дерев.
Література:
1. Ворон В.П. Наукові основи діагностики антропогенного пошкодження лісових екосистем
/ В.П. Ворон // Лісовий журнал. – К. : Видавничій дім «Еко-інформ». – 2011. – №1.– С. 24-28.
2. Лещенко В. О. Прямі втрати лісового господарства від пожеж у сосняках державного
підприємства "Зміївське лісове господарство" / В. О. Лещенко // Науковий вісник НЛТУ
України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.8. – С. 9196.
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УДК 502.7
Василюк О.В.
заступник голови,
Національний екологічний центр України
Коломицев Г.О.
пров. інженер,
Інститут зоології ім. І.І. Шмальзаузена НАН України
ВИХОДИ КРЕЙДЯНИХ ПОРІД У СКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО
ФОНДУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виходи крейдяних порід зустрічаються переважно в басейні р. Сіверський
Донець, на території Луганської, Харківської та Донецької областей. Тільки в цих
регіонах України поширена своєрідна крейдяна флора, що характерна для таких
утворень (Гринь, 1973).
Крейдяна флора у своєму складі має значну кількість ендемічних та рідкісних
рослин. До Червоної книги України (ЧКУ) занесені 18 видів крейдяних рослин, ще 16
приурочені до виходів крейдяних порід, але можуть зустрічатися і в інших біотопах
(Червона книга України. Рослинний світ, 2009). До Зеленої книги України (2009)
занесені 5 угруповань рослинності, що зростають виключно на виходах крейдяних
порід і ще 2, які є степовими та можуть зростати на задернованих частинах крейдяних
відслонень.
Як ми виявили у попередніх дослідженнях (СЦИЛКИ) в степовій зоні України
поширена практика створення штучних лісових насаджень за рахунок степових
ділянок, що обліковуються в земельному кадастрі як деградовані та малопродуктивні
землі. При цьому, такі степові ділянки в більшості випадків є місцями поширення
видів, занесених до Червоної книги України. Таким чином, лісорозведення у степовій
зоні України є одним з головних факторів, що загрожують збереженню раритетного
біорізноманіття регіону (Василюк та ін.. 2013). В повній мірі ці твердження
стосуються і відслонень крейдяних порід, які є різновидом степового біотопу.
Метою нашого дослідження було виявити крейдяні відслонення у складі ДЛФ
та знаходяться під загрозою заліснення.
В ході дослідження, ми використали векторні шари з контурами територій
державного лісового фонду (ДЛФ), створені нами у 2012 році за матеріалами ДП
Укрдерліспроект (Василюк та ін.. 2013), та програмне забезпечення Google Earth, що
дозволяє
аналізувати розміщені у вільному доступі матеріали дистанційного
зондування Землі (ДЗЗ). Таким чином ми визначили ділянки крейдяних порід в межах
області. Отримані векторні картографічні матеріали були конвертовані в ГІСсумісний формат, та залучені до комплексного просторового аналізу з використанням
програмного комплексу ArcGIS.
Проведений нами просторовий аналіз показав, 2655 га ділянок з виходами
крейдяних порід на території Луганської області віднесено до земель ДЛФ. Це
становить 32,9% від всіх виходів крейдяних порід області та 0,7% від ДЛФ області.
Найбільша частка виходів входить до складу ДЛФ у Старобільському (237 га, 52,1%
від площі цього біотопу в районі), Сватівському (259 га, 47,5%) та Білокуракинському
(275 га, 43,9%) районах.
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Ділянки з виходами крейдяних порід присутні на території 29 об’єктів
природно-заповідного фонду (ПЗФ). Аналізуючи просторові дані розміщення цих
ділянок , виявляємо, що досить значні площі займають ділянки, які одночасно
розташовані в межах земель ДЛФ та ПЗФ. Тобто значні площі виходів крейдяних
порід занесені у ПЗФ в якості лісів, що потенційно передбачає вірогідність
проведення робіт по лісорозведенню на них.
Частка виходів крейдяних порід у землях ДЛФ складає лише 0,7% від площі
ДЛФ Луганської області. Але в той же час ці 0,7% – це третина (33%) від всіх ділянок
з виходами крейдяних порід області. Тобто, обмеження лісорозведення в таких
біотопах не матиме відчутного впливу на ведення господарської діяльності
вирішального значення у лісовій галузі Луганщини. В той же час, залісення всіх цих
земель призведе до зникнення третини площ виходів крейдяних порід, що матиме
катастрофічні наслідки для збереження їх біорізноманіття.
Література:
1. Гринь Ф.О. Рослинність крейдяних відслонень // Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті
відслонення, піски. – К.: Наукова думка, 1973 – С. 336-356.
2. Червона книга України. Рослинний світ. – Київ: Глобалконсалтинг, – 2009. – 900 с.
3. Василюк О. Степи у складі лісового фонду Луганської області: значення для охорони
біорізноманіття, загрози та перспективи збереження / О.Василюк, Г. Коломицев, І. Балашов //
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – 1. (у друці)
4. Василюк О. Ландшафтний склад природно-заповідного фонду Луганської області / О.
Василюк, І. Балашов, М. Кривохижа, Г. Коломицев // Заповідна справа в Україні, Вип 1-2,
2012. – С. 105-110.
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Коханий С.Г.
к.с.-г.н., с.н.с., ст.науковий співробітник,
ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА»
ПОСТІЙНА ЛІСОНАСІННЄВА БАЗА
НА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ
Основними завданнями, які стоять перед лісівниками південних областей
України, є підвищення стійкості насаджень до несприятливих факторів середовища,
значне підвищення їх продуктивності, прискорення росту, поліпшення якісного і
породного складу лісів з метою найбільш повного виконання ними ґрунтозахисної і
водозахисної ролі.
Для вирішення цих завдань на Нижньодніпровських пісках важливе значення
має вирощування насаджень із насіння з підвищеними посівними якостями і
генетично-цінними спадковими властивостями. Одержання такого насіння можливе
при створенні постійної насіннєвої бази на генетико-селекційній основі.
До складу постійної лісонасіннєвої бази входять генетичні резервати, плюсові
насадження, плюсові дерева, архівно-маточні і клонові насіннєві плантації першого та
другого поколіннь, родинні плантації, постійні лісонасіннєві ділянки із насіння
плюсових насаджень і плюсових дерев, випробувальні культури, в яких передбачений
повторний відбір плюсових дерев.
Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства і
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА) проведені великі роботи по
створенню постійної лісонасіннєвої бази в Україні. Розроблено теоретичні основи
такої бази, технологічні аспекти створення архівно-маточних, клонових, родинних
насіннєвих плантацій і постійних лісонасінневих ділянок, практичні рекомендації по
конкретних питаннях створення селекційно-насіннєвих об’єктів в виробництві [1, 2].
В результаті вивчення архівних матеріалів встановлено, що роботи по
створенню селекційних об’єктів в зоні Нижньодніпровських пісків проводились в
періоди з 1959 по 1985 та з 1991 по 1995 роки. За цей час створено пінетум на
горбистих і рівнинних пісках, відібрано 38 плюсових дерев сосни кримської і 27 –
сосни звичайної в Дослідному лісництві ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА»;
виділено генетичні резервати сосни кримської в Дослідному лісництві і білої акації
щоглової форми в Гладківському лісництві ДП «Голо- пристанське ЛМГ»; створені:
клонова і родинна насіннєві плантації сосни кримської в Пролетарському лісництві
ДП «Цюрупинське ЛМГ», архівно-маточна плантація щоглової форми білої акації в
Дослідному лісництві, географічні культури сосни звичайної в Дослідному і
Пролетарському лісництвах.
З 2008 року відновлено створення постійної лісонасіннєвої бази на
Нижньодніпров’ї. В Дослідному лісництві відібрано 63 кандидатів в плюсові дерева
сосни звичайної, які є прямостовбурні, повнодеревні, з добрим очищенням від сучків і
їх заростанням, компактними, добре розвинутими кронами, відмінними за якістю
стовбурами. За товарністю – ділові. Дерева мають відмінний або добрий стан, високу
стійкість проти шкідників, хвороб і несприятливих умов довкілля.
В теплиці Дослідного лісництва вирощено 456 щеп від 20 плюсових дерев
сосни звичайної, які в 2011 році використані в Костогризівському лісництві ДП
«Цюрупинське ЛМГ» для створення клонової насіннєвої плантації на площі 1,7 га.
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Щоглова форма білої акації є більш високопродуктивною і в відповідних
умовах місцезростання перевищує звичайну на 1-3 класи бонітету, а її насадження
дають значно більше і кращої якості стовбурової деревини з одиниці площі, ніж
насадження звичайної [3]. В розсаднику Дослідного лісництва із кореневих живців,
які заготовляються в генетичному резерваті щоглової форми білої акації,
вирощуються саджанці цієї форми. В 2012 році в Костогризівському лісництві ДП
«Цюрупинське ЛМГ» створено архівно-маточну плантацію щоглової форми білої
акації на площі 2,2 га, де висаджено 3212 садженців.
Гледичія звичайна є однією із головних порід полезахисного лісорозведення.
Швидкість її росту, засухо- і солевитривалість, невибагливість до грунтових умов,
здатність переносити задерніння роблять гледичію однією із дуже важливих порід при
створенні полезахисних лісових смуг в степовій частині України. Добре вона росте і в
зоні Нижньодніпровських пісків. В насадженнях слід вирощувати безколючкову форму,
яка швидше росте і більш зимостійка, ніж колючкова. Так як гледичія є
перехреснозапилювальною рослиною і колючі і без колючкові дерева її ростуть в одних
насадженнях, із насіння, зібраного з безколючкових материнських дерев, виходять сіянці
як безколючкові так і колючкові. Тому необхідно створювати насіннєві плантації із
безколючкової форми, які б були ізольовані від насаджень з колючковими деревами.
Садженцями гледичії безколючкової форми, які вирощені в розсаднику
Дослідного лісництва, в 2012 році створено архівно-маточну плантацію в
Токарівському лісництві ДП «Херсонське ЛМГ» на площі 3,2 га, де висаджено 5000
шт. дерев.
Розширення постійної лісонасіннєвої бази, покращення її стану і підвищення
генетичного рівня її об’єктів дасть змогу в майбутньому забезпечити лісове
господарство півдня України покращеним і сортовим насінням для створення лісових
культур різноцільового призначення.
Література:
1.Молотков П.І. Насінництво лісових порід / П.І. Молотков, І.М. Патлай, Н.І. Давидова. –
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОЖЕЖ НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ТА САНІТАРНИЙ
СТАН СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ЛІСОВИХ
НАСАДЖЕНЬ
Для визначення негативних змін у вражених пожежею соснових деревостанах
та подальший післяпожежний розвиток деревостанів, нами було закладено ряд
дослідів на постійних пробних площах в 45-50 літніх насадженнях на території
дослідного лісництва ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА» та ДП «Цюрупинське ЛМГ»
Херсонської області.
Основну пробну площу було закладено на території, пройденій низовою
пожежею 14 липня 2011 року. Загальна площа ділянки – 0,52 га. Вік насаджень – 46
років, склад насаджень на пробній площі – 9Сзв1Скр. Повнота насаджень – 0,95. Клас
бонітету до пожежі – 2. Загальна кількість дерев на площі – 541. Домінуючий тип
кори у дерев на пробній площі – вузькопластинчатий (93%). Тип тріщинуватості кори
– середньотріщинувата (65%).
Значна кількість дерев має низький рівень
одностороннього нагару (до 15-20 см), в основному через нетривалий строк пожежі, в
епіцентрі - односторонній нагар коло 7 метрів, та більше 3 метрів по кільцю, при
цьому з явно вираженим прогоранням кори та пошкодженням камбію на висоті 0-35
см. Додаткову температуру горіння та можливість прогорання кори стовбура при
кореневій шийці дав багаторічний деревний опад.
Перші дослідження з визначення основних морфометричних показників на
пробній площі проводились через 10 - 12 днів після пожежі, що дало змогу реально
оцінити постпірогенний стан ділянки. Середня висота деревостану складала 9,23
метри з середнім класом Крафту – 2,15. Середня висота підняття одностороннього
нагару на пробній площі склала 26,5 % від загальної висоти стовбура разом з кроною.
При цьому середня висота підняття одностороннього нагару не перевищила середню
висоту переходу з товстої кори до тонкої – 33,6 % стовбура дерева. Ми спробували
виявити за рахунок саме якої категорії дерев найістотніше змінився середній індекс
стану. Для цього було зроблено розподіл за категоріями стану в процентному
відношенні. Одразу після пожару найменший відсоток дерев було зафіксовано 1-ї та
5-ї категорій, 9 та 7 % відповідно (було зафіксовано 49 здорових дерев та 38
остаточно знищених вогнем дерев). Приблизно однакова кількість дерев входила в
групу відносно здорових та сильно ослаблених дерев. Найбільш значуща категорія на
пробній площі – це ослаблені дерева, загальна кількість яких склала 35 % (189 дерев).
Через рік після пожежі збільшилась кількість ослаблених дерев на 2 %, та
загиблих на 1 %, Що цікаво, незначно збільшилась кількість (1 %) здорових дерев. До
категорії здорових, при цьогорічному аналізі стану дерев ППП, було віднесено ще два
дерева. Вищезгадані дерева мали висоту одностороннього нагару 0,6 та 1,1 м. і були
віднесені до відносно здорових дерев та мали 1 клас Крафта. Зменшилась кількість і
сильноослаблених дерев, частина
з яких премістилась в групу загиблих та
ослаблених. Практично незначний відсоток усихання
дерев 1 класу Крафта
спостерігається до 3-метрової висоти одностороннього нагару (0,2-3,8%), але також
не виключено що в цю групу могли попасти і ослаблені дерева, а пожежа тільки дала
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поштовх до усихання.
Навіть при максимальній висоті нагару 6-7 метрів ще 34,6 % дерев 1 класу
Крафту мають шанс відновитись та продовжити розвиток. Це може бути пояснено
тим, що в сильних і високих дерев висота підняття товстої кори значно вища, ніж в
дерев нижчого класу Крафта. Значно нижча резистентність до пошкодження
пожежею у дерев 2 класу Крафту. Тут вже при висоті нагару близько 4 метрів більше
половини досліджуваних дерев усихають, а з висотою нагару 6-7 метрів 97,1% дерев
мають тенденцію до усихання. Найбільш
непередбачувними в подальшому
післяпожежному рості є дерева 3 класу Крафта. Хоча вже при чотирьохметровій
висоті нагару усихає 98,7 % загальної кількості досліджуваних дерев цього класу
Крафта, все ж, ще є досить стійкі екземпляри, які ‖намагаються― суперечити даній
тенденції та мають позитивні показники з відновлення на сьогоднішній день.
Дерева, що відносяться до 4 класу Крафта, всихають вже при висоті нагару до 1
метру і, майже, стовідсоткове всихання спостерігається при висоті нагару коло 3
метрів. Якщо зважити те, що до 4 класу Крафту відносится ще й значна кількість
ослаблених дерев, то ми припускаємо що в даної категорії дерев незначний шанс для
подальшого існування та відновлення. П`ятий клас Крафта має 100% всихання вже
при висоті нагару в діапазоні до 2 метрів. В цьому випадку є вірним рішенням
вирубувати після пожежі всі дерева даної категорії, тому що обпалюється, в
основному 25-30 % загальної висоти дерева. Прослідковується чіткий спад
коефіцієнту кореляції з пониженням класу Крафта. Чітка кореляційна залежність
відслідковується за першими трьома класами Крафту. Лише по четвертому класу
Крафта значення 2,28 є нижчим за tst_0,01-3,01, це може означати наявність
незначної кількості сухостійних дерев в даній вибірці до пожежі. Дерева 5 класу
Крафта мають нульовий кореляційний зв`язок, що означає що загальна кількість
випадків для всихаючих дерев для різних груп відповідає 100%.
Все ж, потрібно враховувати що вибірки, які ми обраховували, відносяться до
середньовікових насаджень. Ми впевнені, що показники усихання в молодших
вікових групах та в стиглих насадженнях, в яких кардинально інші висоти
деревостанів та висоти переходу товстої кори в тонку, будуть відрізнятись, отже в
подальшому ці дослідження плануємо проводити в ширших вікових діапазонах.

Література:
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Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2009. – Вип. 115. - С. 207 - 214.
2. Тимощук І.В. Дослідження змін стану просторової структури деревостанів в умовах
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ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ – СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Сьогодні в України налічується понад 800 парків, серед яких лише 94
відносяться до парків державного значення. Через відсутність належного догляду
більшість з них знаходяться у занедбаному стані і потребують реконструкції,
реставрації та консервації. У більшості випадків відсутні описові матеріали,
картосхеми, топографічні плани тощо [3].
Лише окремі види парків описані належним чином, деякі мають відомості про
їх творців – архітекторів та садовників. Однією з причин занедбаності парків є
безгосподарське ставлення до них, до старовинних об'єктів, які несуть цінну
біологічну, історичну та соціальну інформацію.
У Житомирський області налічуються 18 парків-пам’яток садово-паркового
мистецтва місцевого значення [4]. Для дослідження їх сучасного стану нами було
застосовано геоботанічний принцип відбору об’єктів дослідження [2]. На даній
території знаходяться 8 геоботанічних районів [1], у шістьох з яких є старовинні
парки. Ми відібрали 6 парків, які мають більшу площу та є менш дослідженими.
Дослідження були поділені та три етапи: встановлення таксономічного складу
дендрофлори парків, поділ території на виділи за загальноприйнятою у таксації
методикою та класифікація типів садово-паркових ландшафтів [5, 6].
У результаті досліджень нами було виявлено, що більшість парків були
засновані на базі корінних насаджень. У ландшафтному стилі закладені Малинський,
Коростишівський, Вільхівський парки, у регулярному стилі - урочище «Юліно» та у
змішаному – Турчинівський та Червонський парки. Сьогодні домінуючими
деревними породами є ясен звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, тополя
біла, вільха чорна та береза повисла. У деяких парках значну частину займають
інтродуценти - акація біла та гледичія триголкова. Насадження аборигенних видів є
незначними (менше 10 %), в основному стиглого та перестійного віку, більша частина
яких вже всихаючі.
За типами садово-паркових ландшафтів домінуючим є лісовий тип (у
Вільхівському парку займає 75 % території). Наступними є парковий, лучний та
садовий. Альпійський тип садово-паркового ландшафту зустрічається лише у
Коростишівському та Малинському парках. Регулярний тип ландашфту
представлений в урочищі «Юліно» (алеї з ялини звичайної та граба звичайного).
Таким чином, у парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва Житомирської
області спостерігається фітоценотична, таксономічна та ландашфтна деградації.
Насадження старовинних парків регіону потребують заходів з реконструкції,
реставрації та консервації. Відтворити ідею, яка була втілена під час їх закладки,
практично неможливо, але відновлювальні заходи бажано проводити саме у такому
напрямку.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЮ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРОСЛИННОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Питання вивчення потенціальних можливостей лісових земель та ступеню їх
фактичного використання відносяться до найважливіших напрямків наукових
досліджень. Ліси Херсонської області виконують переважно захисні та санітарногігієнічні функції. Порівняно з іншими лісорослинними зонами вони мають свої
особливості і потребують диференційованого підходу при веденні лісового
господарства.
Загальна площа земель лісового фонду області, підпорядкованого
Держагенству лісових ресурсів України станом на 01.01.2011 року становить 169,7
тис. га. Площа лісових ділянок – 104,8 тис. га (61,8 %) із них вкриті лісовою
рослинністю – 76,3 тис. га (72,8 % від площи лісових ділянок). Незімкнуті культури
зростають на площі 3,5 тис. га, зрубів та загиблих насаджень налічується відповідно
9,7 тис. га та 2,0 тис. га.
Виконавці проаналізували наступні питання: можливості скорочення площі
лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю; відповідність зростаючих деревних
порід типам умов місцезростання (ТУМ); вікова структура лісових насаджень; стан
лісокористування.
На піщаних аренах слід приділяти увагу граничному навантаженню їх лісами.
На горбистих пісках частка лісових насаджень не повинна перевищувати 75 %
території (оптимально до 50 %), а на рівнинно хвилястих – до 40-50 %. На Іванівській,
Збур’ївській та Прогнойській аренах лісистість може бути вдвічі меншою за рахунок
природних заростей травостою, медоносів. Масове всихання лісів наприкінці
минулого сторіччя, яке охопило 27 % насаджень та лісові пожежі, площа яких з 1998
року досягла 15,7 тис. га спричинили зменшення площі соснових лісів на 24,1 %. На
наш погляд слід обережно підходити до посадки лісів на згарищах, залишаючи
ділянки під відновлення аборигенної степової рослинності, дотримуючись
ландшафтно екологічних принципів. В даному випадку необхідно надавати перевагу
екологічним вимогам, а не економічним.
На даний час в дуже сухому бору (А0) зростає 522 га сосни звичайної, а в
свіжому бору (А2) – 2565 га сосни кримської (26,4 % від площі ТУМ). Наявність 268
га акації білої в сухому бору (А1) та її низька продуктивність свідчать про
невідповідність зростаючих порід ТУМ. В невеликих обсягах відхилення можна
знайти в усіх едатопах. Насадження успішно виконують протиерозійні функції, але з
економічної точки зору маємо втрати, як було сказано вище, в межах 10-12 %. За
даними в/о «Укрдержліспроект» ступінь використання лісо рослинного потенціалу
лісами області в межах окремих господарств коливається в межах 73-77 %. В
основному це пов’язано з наявністю низькоповнотних (28325 га) та низько бонітетних
(V-Va) деревостанів – 11429 га. Значна площа низько бонітетних насаджень (15 %) в
більшості випадків пояснюється досить жорсткими лісорослинними умовами, а в
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окремих – невідповідністю зростаючих порід ТУМ. Половина низькоповнотних
насаджень зростає в плавнях р. Дніпро.
Низькоповнотні деревостани твердолистяних, як правило, представлені
стиглими і перестійними насадженнями, які знаходяться в стадії деградації і
потребують проведення лісовідновних рубок. До 2002 року площа стиглих і
перестійних насаджень акації білої досягла 76,8 %.
Проведення лісовідновних рубок дозволило дещо покращати вікову структуру.
У 2011 році частка молодняків становила 23,1% при оптимальному – 22,1 %, а
відсоток стиглих і перестійних знизився до 56,0 %, що свідчить про позитивні зміни у
лісовому фонді. В хвойних насадженнях в 1996 році 91,4 % мали вік до 40 років і
відносилися до молодняків. Станом на 2011 рік їх площа скоротилася до 20,7 тис. га
(42,7 %), за рахунок переходу до середньовікових, відсоток яких за цей період зріс із
8,4 до 56,9. Загальний обсяг лісокористування по Херсонському ОУЛМГ коливається
в межах 120,02-163,38 тис.м3. Щорічно вирубується 1,6-1,9 % загального запасу
деревини. Використовується 52-55% загальної середньої зміни запасу. Частка рубок
догляду сягала в окремі роки 35,6-40,3 % від загального обсягу заготівлі, що
практично відповідає нормі. Масове всихання лісів та лісові пожежі змушують
лісівників області періодично орієнтувати свою діяльність на ліквідацію наслідків
стихійного лиха, різко підвищуючи обсяги суцільних та вибіркових санітарних рубок,
частка яких в 2007-2008 роках становили 77,4-84,6 % від загального обсягу заготівель.
Це свідчить про незадовільний стан лісового фонду. Дослідження в ділянках сосни
звичайної віком 52 роки, які регулярно зріджувалися у досліді 5РД-1966 (ДП «СФ
УкрНДІЛГА», кв. 18, вид. 12) встановлено, що систематичне проведення рубок
догляду середньої і сильної інтенсивності, коли у віці 38 років в ТУМ А 0-А1 залишено
1,1-0,9 тис. дерев на гектарі має позитивний вплив на таксаційні показники
деревостану (обліки 2011 року) та товарність деревини.
Висновки. В лісовому фонді Херсонської області є можливість підвищити
ступінь використання лісо рослинного потенціалу лісових земель.
При лісовідновлювальних роботах дотримуватися оптимальної гідрологічної
лісистості окремих арен. В умовах свіжого бору (А2) та ділянках, де його присутність
сягає 30% створювати плантації сосни звичайної з коротким оборотом рубки (до 3540 років) для отримання дрібнотоварної деревини та сировини для переробки.
Покращити вікову структуру і цим підвищити захисні властивості біло
акацієвих та тополевих насаджень шляхом проведення лісовідновних рубок.
Підвищення ефективності охорони лісів від пожеж сприятиме орієнтації
лісівників на своєчасне проведення рубок догляду, що поліпшити стійкість лісів до
несприятливих природних чинників.
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ХАРАКТЕР ДІЇ ЛІМІТУЮЧИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЕДЕННЯ ЛІСОМИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Характер дії основних факторів (чинників), що впливають на стан популяцій
мисливських тварин, традиційно відносять до трьох основних груп: біотичних,
абіотичних та антропогенних. Автоматично проводиться паралель: рівень
популяційного стану та розмір фауністичного ресурсу відповідає рівню розвитку
мисливської галузі. У більшості випадків така паралель спрацьовує, але не завжди. За
умови високого розвитку мисливського господарства у конкретних угіддях його
віддача може бути значно вагомішою не стільки за умови збільшення чисельності
мисливських тварин, скільки завдяки високій культурі ведення мисливства:
розвиненій інфраструктурі в господарстві, широкому переліку запропонованих
мисливських та інформаційних послуг, високому рівню їх привабливості та якості
тощо.
Виконавці мисливської теми вже не перший рік звертають увагу на тісні
взаємні зв'язки лімітуючих чинників середовища з трьох функціональних груп, а
також їх вплив на стан ресурсу мисливської фауни, відповідно – на загальний стан
мисливства. Ми визначали рівні наступних залежностей: впливу хижаків (в першу
чергу – вовків), незаконних полювань (браконьєрства), стану кормової бази,
характеру ведення мисливського господарства, і додатково – інших факторів на
розмір мисливського ресурсу, відповідно – на ефективність ведення лісомисливського
господарства.
Тіснота функціональних зв'язків, що виражалася коефіцієнтами кореляції, яка
визначалася для трьох видів тварин – кабана, козулі та оленя благородного
підтвердила значну тісноту зв'язку і дала підстави на основі 49-ти масивів
спостережень (за період 7-ми років у межах 7-ми модельних областей) будувати
моделі передбачення динаміки чисельності та розміру добування тварин. Звичайно, ці
моделі мали попередній характер і не могли враховувати динамічної специфіки
фінансування фахових заходів та функціональних змін, притаманних мисливському
господарству, що знаходиться у стані розвитку, тому вони були розраховані на процес
накопичення матеріалу та майбутнє вдосконалення методів моделювання.
У зв'язку з тим, що останнім часом змінився порядок щорічної звітності
мисливських господарств з протокольної інформації, що характеризує незаконні
полювання, а дані щодо чисельності хижих тварин в значній мірі формалізовані,
проведення аналізу значно ускладнилося, а його достовірність викликає сумніви.
Зважаючи на цей факт, автори спробували проаналізувати тісноту кореляційних
взаємозв'язків деяких інших показників, які характеризують фінансовий та фаховий
стан мисливського господарства (з одного боку) та позитивні та негативні чинники
впливу (з іншого). Джерелом фактичного матеріалу слугували матеріали офіційної
щорічної звітності – форми 2-ТП (мисливство), окрім показника Х7 – якості
виготовлення "Проектів організації та розвитку мисливського господарства", який
отриманий на основі вивчення проектних матеріалів різних авторів. Таким чином,
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факторами-індикаторами стану ведення мисливства нам слугували шість показників:
Х1-Х6, факторами впливу – тринадцять: Х7-Х19.
За основу вивчення використані офіційні статистичні дані у Херсонській
області станом на 01.01.2012 року по всіх 43-х функціонуючих мисливських
господарствах з трьома різними формами власності: державні мисливські
підприємства, районні та міські організації Українського товариства мисливців та
рибалок та недержавні мисливські формування (клуби, громадські організації,
товариства, що не входять до складу УТМР). Вивчені та проаналізовані наступні
характеристики ведення мисливства у кожному окремому господарстві:
Х1 – надходження від ведення мисливського господарства, грн. / 1000 га угідь;
Х2 – окупність господарства, рентабельність, % (надходження, грн. / загальні витрати,
грн.); Х3 – сумарна чисельність ратичних (олені, лань, козуля, муфлон, кабан), особин
/ 1000 га мисливських угідь; Х4 – чисельність зайця-русака, особин / 1000 га угідь; Х5
– чисельність крижня, особин / 1000 га мисливських угідь; Х6 – чисельність фазана,
особин / 1000 га мисливських угідь; Х7 – якість виготовлення "Проекту організації та
розвитку мисливського господарства" по п'ятибальній системі; Х8 – площа
мисливських угідь господарства, тис. га; Х9 – % лісових угідь; Х10 – % польових угідь;
Х11 – % водно болотяних угідь; Х12 – чисельність мисливствознавців на 1 тис. га
мисливських угідь; Х13 – чисельність єгерів на 1 тис. га мисливських угідь; Х14 –
загальні витрати, грн. / 1000 га мисливських угідь; Х15 – заробітна платня, грн. / 1000
га мисливських угідь; Х16 – витрати на охорону та відтворення мисливських тварин,
грн. / 1000 га мисливських угідь; Х17 – в т. ч. на охорону, грн. / 1000 га мисливських
угідь; Х18 – чисельність лисиці рудої, особин / 1000 га мисливських угідь; Х19 –
чисельність вовка, особин / 1000 га мисливських угідь.
Результати отримані у вигляді таблиці коефіцієнтів кореляції та статистик
регресійного аналізу. Фахове вивчення всіх парних значень матриці, тобто тісноти та
напряму залежностей не дало строго визначених результатів щодо однозначності
лімітуючих причин негативу для планування безперечно "переможних шляхів"
перспективного розвитку галузі (лінійна кореляційна залежність між ознаками слабка,
рідше – середня і ще рідше – сильна), що свідчить про більш складну криволінійну
залежність між чинниками впливу. Разом з тим, не дивлячись на слабу лінійну
залежність фінансового та фахового стан мисливського господарства від позитивних
та негативних чинники впливу, значення деяких зв'язків функції та аргументів
окреслюють мисливську ситуацію в адміністративній області дещо з несподіваного
боку і визначають у перспективі розгляд та вирішення проблеми шляхом зміни
методів аналізу.
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ПЕРЕДПОСІВНА БІОАКТИВАЦІЯ НАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОРІД
На даний момент важливим питанням у сфері лісокультурного виробництва є
підвищення посівних якостей насіння. Часто лісогосподарськими підприємствами
використовується насіння низької якості. Це можна пояснити цілим рядом причин:
неналежні умови зберігання, пошкодження насіння шкідниками і хворобами,
несприятливі погодні умови, низька якість ділянок звідки було зібране насіння.
Покращити посівні можливо за допомогою передпосівної підготовки. Передпосівна
підготовка виводить насінину із стану спокою і запускає процеси проростання. На
сьогодні існує багато способів передпосівної підготовки, проте кожен з них має свої
як позитивні, так і негативні сторони [2, 3].
Досить цікавим і перспективним методом є вплив на насіння
електромагнітними полями. Досить широко цей спосіб впливу вивчався на
сільськогосподарських культурах.
Механізм дії заклечається в тому, що обробка високочастотними хвилями
сприяє встановленню і покращенню транспортних властивостей клітинних стінок і
іонних каналів клітинних мембран, які в період спокою сухого насіння частково
виводяться з ладу і погіршують свої функціональні властивості. Пори і капіляри
живої тканини заповнені фізіологічною рідиною, головним компонентом якої є вода.
Під дією електромагнітного поля, полярна молекула води набуває обертового
моменту, під дією якого диполь орієнтується в напрямку поля [1]. Так як напрямок
поля змінюється з частотою 109 Гц, молекули води з тією ж частотою будуть
зміщуватись, і таке інтенсивне тертя їх об поверхню капілярів призведе до виносу
небажаних включень и згладжуванню внутрішньої поверхні. В результаті цього
поглинальна здатність клітини має покращитись. Другими словами, посилення
живлення кліткової тканини за рахунок покращення транспортних властивостей сітки
капілярів приводить до появи ефекту біоактивації [5].
Оскільки дослідження на сільськогосподарських культурах дало позитивні
результати, нами було вирішено випробувати даний метод біоактивації на насінні
деревних порід. Було проведено ряд дослідів як в польових, так і в лабораторних
умовах. В досліді було використано насіння найбільш поширених лісоутворюючих
порід – сосни і дуба. Обробка насіння проводилась на апараті сконструйованому
д.т.н. Габаром І.Г.[4]
Було встановлено вплив біоактивації на лабораторну схожість та динаміку
проростання насіння сосни звичайної. В результаті досліду виявилось, що
лабораторна схожість підвищилась на 15 %, а динаміка розвитку проростків
збільшилась на 25 % в порівнянні з контролем.
Польовий дослід в умовах відкритого грунту для жолудів дуба виявив, що
розходження по грунтовій схожості становило +21 % у порівнянні з контролем.
Спостереження що велось за даними сіянцями впродовж двох років встановило, що
Науковий керівник: к.с.-г. наук, доц. Іванюк І.Д.1
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біометричні показники їх на кінець другого сезону вегетації у 1,5 рази перевищують
контрольний варіант.
Дослідження впливу біоактивації на насіння сосни в умовах відкритого грунту
також дало позитивні результати. Грунтова схожість насіння сосни зросла на 18%, а
біометричні показники однорічних сіянців зросли на 35% у порівнянні з контролем.
Отримані результати дають нам змогу припустити, що даний вид передпосівної
підготовки лісового насіння є досить перспективним, і заслуговує на застосування у
практиці лісокультурного виробництва.
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1983. – 240 с.
3.Багатокомпонентні препарати для підвищення посівної якості деревних порід./ О.Є.
Давидова, П.Г. Дульнєв, М.Д. Аксиленко, В.В. Сірик // Наук. доп. НАУ.- 2006. – 4(5). С -4551.
4.Грабар І.Г. Вплив біоактиваціїна врожайність ярого ячменю сорту «південний» / І.Г.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЮЧОГО АПАРАТУ
(ДПЛА) В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
На сучасному етапі розвитку лісових ресурсів України на перше місце виходять
питання спостережень та інструментальних досліджень. При використанні сучасних
технічних засобів, які згадані вище не дають можливості виділяти окремі виділи (їх
межі) у складі кварталів лісу. До цього часу використовується окомірна зйомка, яку
доповнюють GPS засобами при таксації. Застосування методів дистанційного
зондування вирішують це питання лише частково. Чому? До цього часу швидкість
отримання космічних знімків, навіть архівних, складає термін від декількох діб до
декількох тижнів. Хмарність, яка присутня на більшості знімків, як правило складає від
5% до 45%, що безумовно негативно впливає на якість отриманого знімку. Сучасні
супутники (як вітчизняні (Січ-2м, так й закордонні) усі мають такі вади. Вирішити таке
завдання можливе за рахунок постійної зйомки території, яка досліджується, в термін
де хмарність відсутня, а отриманий знімок можливо застосовувати для таксації при
окомірній зйомці. Найбільш придатними знімками для таксації є знімки з роздільною
здатністю 46 см (супутник WORLDVIEW-2), які дозволяють виділити окремі виділи
при таксації. На жаль вартість послуг при цьому має, на наш погляд, непомірну ціну.
Але існує альтернативний спосіб – отримання аерофотознімків з дистанційно
пілотованого літаючого апарату (ДПЛА).
Вирішуючи це актуальне питання, було розроблено новий підхід щодо
моніторингу та оцінки лісових ресурсів та вирішенні питань таксації. Було
застосовано закордонний досвід, який базувався на використанні безпілотного
літаючого апарату (БЛА) [1]. Було розроблено технічне завдання, для вирішення
вищезгаданих завдань, на наступних принципах: оперативності; помірної вартості,
отриманий знімків; підвищеної транспортабельності апарату; можливості ремонту за
короткий проміжок часу. Аерофотозйомка з метою проведення аеротаксації
проводилася на території Південного лісництва на території вирубки (географічні
координати: 50,093506 півн. широти 36,312992 сх. довготи). Умови проведення
зйомки були доволі жорсткими: постійно змінювався вітер, та при зльоті вітрові
ротори з дерев негативно впливали на траєкторію польоту. Результати зйомки
наведені на рис.1, 2 (фрагмент).
Обльоти спеціально проводилися під різними кутами и висотою. При цьому
аерофотознімки (АЗ) завжди давали можливість відрізняти межи виділів в кварталах
лісу. При виконанні зйомки впроваджувалася розроблена методика аеротаксації з
точки зору можливості застосування для територій, які заліснені. Розроблена
методика має наступні етапи: 1) Уточнення меж та кордонів території зйомки
(проводиться за допомогою мережі Інтернет або топографічних карт масштабом 1:100
000 або нижче). 2) Підготовка комплексу ДПЛА та виїзд на місце знімання. 3)
Безпосередня зйомка території, в залежності від погодних та часових умов
(встановлено що, найліпший час знімання є: 8.30-15.00 г., при сонячній погоді без
вітру). 4) Обробка фотоматеріалу після зйомки (зшивка, аналіз знімків) та
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оформлення аналітичної записки. При цьому термін зйомки займає до 30 хвилин за
один політ носія (або ДПЛА), термін обробки – до декількох годин.

Рис. 1 – Перспективний знімок перед обробкою з метою таксації.

Рис. 2 – Перспективний знімок після попереднього нанесення меж виділів.
В результаті застосування пакету Panorama Factory 5.1 отримали зведену
панораму, до якої вже можна «прив’язати» географічні координати. Цей програмний
пакет було обрано за найліпший показник відношення вартість/якість. Він гірший за
професійні програмні пакети (Photomod, Талка або інше), але надає можливість
швидко та якісно за допомогою різних методичних підходів (автоматично,
напівавтоматично або у ручному режимі) зшивати отримані знімки. Також в процесі
роботи були зроблені перші спроби спектральної обробки знімків. Найбільший
науковий інтерес має послідовність обробки аерофотознімків (АЗ), яка проводилася
за допомогою програмного комплексу Erdas Image 9.1.
В результаті було отримано понад 90 АЗ території Південного лісництва. Однак
після проведення зйомки були виявлені серйозні недоліки комплексу. Головний з них
– недостатня дальність польоту (або радіус застосування).
Виходячи з технічних характеристик комплексу дистанційно пілотованого літаючого
апарату (ДПЛА), вимог, які потребує специфіка лісового моніторингу, комплекс має бути
доопрацьовано адаптовано під виконання аерофотозйомки лісових ресурсів.
Література:
1. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) operated spectral camera system for forest and agriculture
applications. Режим доступу до журналу:
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2011/UASI_Abstract_OpticsDays-2011_H_Saari-final.pdf
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КОМПЛЕСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОРНЫХ ЛЕСОВ
Горные леса Узбекистана по международной классификации относятся к
категории лесов, не пригодных к производству древесины, но имеющих большое
социально-экономическое значение, базирующееся на предоставлении рекреационных
услуг посредством защитных полезностей леса: защиты почвы, воздуха, флоры, фауны
и человека. Кроме того, лесные насаждения, помимо водоохранной,
водорегулирующей и почвозащитной, т.е. мелиоративной роли имеют также большое
значение, как один из основных источников экологического равновесия окружающей
среды и дополнительный источник пополнения рынка продуктами питания и
природного лекарственного сырья, пород строевой и поделочной древесины, кормов.
Однако на практике недостаточно освещены и обоснованы хозяйственная и
экономическая
эффективность
осуществляемых
мероприятий,
отсутствует
возможность выбора наиболее эффективного и экономически доступного варианта
мероприятий или технологии для каждого конкретного случая и природноклиматических условий. Все это требует глубокого научного осмысления процесса
повышения
экономической
эффективности
проведения
лесомелиоративных
мероприятий и разработки практических рекомендаций по решению данной проблемы.
В результате проведенных исследований установлено, что основными
причинами, сдерживающими экономическую эффективность в деятельности лесхозов
являются следующие: отсутствие экономических методов управления и пользования
лесными
ресурсами;
несовершенство
арендных
отношений;
недооценка
возможностей по коммертизации рекреационных функций горных лесов; большая
часть финансовых средств отвлекается на оплату труда; низкий уровень
информированности о ресурсосберегающих технологиях выращивания лесопосадок;
недооценка роли лесоэкономической науки.
Для создания устойчивых к полноценных насаждений необходимо решать
вопросы, связанные с размещением насаждений, с тем чтобы сток воды мог быть
полностью перехвачен корневой системой, формируя корнеобитаемый слой с
хорошей водовместимостью, тем самым создавая продуктивный лесомелиоративный
фонд и повышая эффективность выращивания защитных противоэрозионных
насаждений с использованием различных лесо и орехоплодовых культур, создавая на
горных территориях возможности многоцелевого использования лесов и
функционирования непрерывно-продуцирующего леса.
В целях ускорения внедрения рыночного механизма в лесохозяйственную
деятельность рекомендуется перейти от внутрихозяйственного осуществления
лесомелиоративных мероприятий к самостоятельным предприятиям, работающих на
хозрасчетных договорных отношениях с лесхозом с четко обозначенными функциями
и условиями договора:
- в состав работников подрядной организации не должны включаться
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работники лесхоза (арендодателя);
- договор на осуществление лесомелиоративных мероприятий целесообразно
заключать на срок не менее 5 лет;
- оплату труда всех членов подрядной организации производить по степени
достижения определенных нормативных результатов в соответствии с вегетационным
периодом развития насаждений по следующим критериям:
- степень всхожести семян и приживаемости саженцев в первый год;
- сохранение и соответствующее возрасту посадок фазы развития лесных
культур в 2-3-4-летнем возрасте;
- достижение смыкания крон лесомелиоративных насаждений и перевод их
площадей в лесопокрытую площадь (в 5-летнем возрасте).
Мониторинг хода развития лесомелиоративных насаждений должен
осуществляться компетентной комиссией, состоящей из специалистов лесхозов
(арендодателя) с оформлением акта-приѐмки у арендаторов ежегодных итогов их
деятельности в соответствии с утвержденными нормативами.
Для упорядочения системы учета в производстве, сборе и реализации лесной
продукции, а так же создания приемлемой для потребителя услуг системы
экономических взаимоотношений необходимо внедрение маркетинга, в рамках
которого должны решаться вопросы прогнозирования потребности в продукции и
услугах с учетом интересов потребителей, возможной конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках, обоснование взаимовыгодной ценовой политики, ориентированной
на повышение эффективности хозрасчетной деятельности лесхозов.
В сложившейся ситуации роль государства как собственника, лесных земель,
должна перерасти в собственника лесной продукции и совместно с научными
учреждениями страны возрасти путем разработки и реализации национальных
целевых программ, включающих в себя инвентаризацию лесных земель, оценку
потребностей в развитии национального потенциала и, в первую очередь:
- проведение углубленного анализа комплекса проблем и факторов,
сдерживающих
развитие
природно-экономического
потенциала
на
трех
функциональных уровнях (системном, институциональном, индивидуальном);
- выявление и анализ проблемных областей (наиболее неблагополучных
экологически опасных территорий);
- выбор приемлемых решений и мер, напрямую связанных с повышением
воспроизводственных функций лесных территорий дифференцированно по
различным категориям защитности лесов, наращивая продовольственный, ресурсный
и технологический потенциал, сохраняя биоразнообразие, сдерживая опустынивание
территорий.
Экстрополяционные расчеты показали, что осуществление выше -приведенного
комплекса организационно-экономических мер по повышению экономической
эффективности лесомелиоративных мероприятий на основе создания многоцелевой
деятельности лесного хозяйства позволит уже в ближайшие годы добиться возврата на
каждую тысячу сум, затраченных инвестиций - 2279 сум прибыли от реализации
произведенной продукции и достижения устойчивости экономики лесного хозяйства на
основе частичного самофинансирования и стабильных капитальных вложений,
расширения источников доходов для населения, проживающего вблизи лесных
территорий, превращая лесные территории в непрерывно-продуцирующий лес, что в
условиях глобального потепления и мирового финансово-экономического кризиса
явится мощным заслоном от их негативного влияния на экономику отрасли.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕМАТОДОЗІВ СІЯНЦІВ PINUS SYLVESTRIS В
ТИМЧАСОВИХ ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКАХ
З метою забезпечення лісокультурних робіт, створення полезахисних
насаджень та озеленення населених міст у лісових розсадниках щорічно вирощують
сотні мільйонів сіянців. Головною причиною недоотримання якісного посадкового
матеріалу є неможливість виростити здорові стандартні сіянці у зв’язку з
епіфітотіями різних хвороб. Найменш вивченою у цьому аспекті залишається група
паразитичних фітонематод.
Матеріалом для обстежень слугували однолітні сіянці сосни звичайної,
відібрані разом к прикореневим ґрунтом у 9-ти тимчасових лісових розсадниках
лісогосподарських підприємств Сумської та Київської областей. Відбір пробних
зразків проводили тричі за вегетаційний період, протягом 200-2010 років. Всього було
відібрано та обстежено понад 400 комплексних, рослинних та ґрунтових зразків.
Нематод, здатних до міграції, виділяли модифікованим лійковим методом Бермана.
Визначення видового складу проводили на тимчасових водно-гліцеринових
препаратах.
Загальний комплекс фітонематод, виявлених нами у ризосфері сіянців сосни
звичайної, представлений 67 видами. Типовими представниками нематодофауни у
прикореневому ґрунті сіянців серед сапробіонтів були фітонематоди рядів
Dorylaimida (види родів Aporcelaimellus, Aporcelaimus, Eudorylaimus), Plectida (роду
Anaplectus), Rhabditida (родів Mesorhabditis, Caenorhabditis, Acrobeloides, Chiloplacus,
Cephalobus); мікогельмінтів – види родів Aphelenchus, Aphelenchoides; серед
паразитичних видів – переважали фітогельмінти неспецифічного патогенного ефекту
– родів Aglenchus, Coslenchus, та види Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus vulnus.
Всебічний аналіз виявленого нематодокомплексу засвідчив, що інтенсивне
накопичення фітонематод у ризосфері знаходиться у прямій взаємозалежності з
проявом фізіологічних та функціональних змін сіянців сосни звичайної. З метою
підтвердження цього припущення у межах окремо взятого розсадника було
обстежено на наявність фітонематод візуально здорові та пригнічені (із різним
ступенем патологічних змін) рослини з прикореневим ґрунтом. Результати аналізу
підтвердили, що погіршення стану рослин було взаємопов’язане зі зростанням
чисельності у їх ризосфері паразитичних видів фітонематод, зокрема фітогельмінтів,
як специфічного, так і неспецифічного патогенного ефекту.
Так, у ризосфері візуально здорових, нормально розвинутих сіянців чисельність
фітогельмінтів СПЕ становила близько 43 особин на 100 см3 ґрунту, фітогельмінтів
НПЕ – 77, мікогельмінтів – 73, а сапробіонтів – 839 ос./100 см3 ґрунту.
У куртинах із затримкою росту сіянців, блідим чи синім забарвленням хвої,
відмічено певне зростання чисельності паразитичних видів фітонематод (передусім
видів D. dipsaci, Pr. Vulnus, A. agricola і C. costatus). Чисельність фітогельмінтів СПЕ
була в межах 33-101, фітогельмінтів НПЕ – 195-264, мікогельмінтів – 32-46,
сапробіонтів – 1067-1342 ос./100 см3 ґрунту.
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На ділянках, де спостерігалась значна затримка росту сіянців сосни, часткова
чи масова їх загибель, відмічено різку зміну як чисельного так і якісного складу
виявленого комплексу фітонематод. Видове різноманіття зменшилось більш ніж у
п’ять разів, до 10-12 видів. Натомість сумарна чисельність всіх без виключення
екотрофічних груп нематод різко зросла. Фітогельмінтів СПЕ в середньому до 385,
фітогельмінтів НПЕ – 1322, мікогельмінтів – 146, сапробіонтів – 2991 ос./100 см3
ґрунту. Серед виявлених паразитичних фітонематод у ризосфері сіянців, з різким
проявом патологічних змін, чисельно домінували види: C. costatus (середня
чисельність 727 ос./100 см3 ґрунту), A. agricola (596 ос./100 см3 ґрунту), P. vulnus (255
ос./100 см3 ґрунту), D. dipsaci (222 ос./100 см3 ґрунту). Серед мікогельмінтів – Aph.
asterocaudatus та Aph. limbery. Сапробіонтів – Acr. buetschlii, C. insubricus.
Для ризосфери відмерлих сіянців характерною була цілковита відсутність
фітогельмінтів та мікогельмінтів. Чисельність же сапробіотичних видів, для котрих
характерне живлення у осередках рослинних решток, що розкладаються, у порівнянні
з прикореневим ґрунтом візуально здорових сіянців, зросла більш ніж у п’ять разів.
Причому, абсолютно домінував лише один вид – Panagrolaimus rigidus (4492 ос./100
см3 ґрунту). Характерним є й те, що в загальному частота зустрічання даного виду не
перевищувала 4% у прикореневому ґрунті та 5,6% у коренях сіянців.
Всі візуальні ознаки нематодозів доцільно розділити на дві групи. По-перше, це
зміни у рості та розвитку надземної частини. Переважно у сіянців хвойних порід при
нематодному ураженні спостерігається чахлість чи то затримку росту. А також хлороз
чи пожовтіння кінчиків хвоїнок. При цьому рослини наприкінці вегетаційного
періоду мають висоту не більше 3-5 см. Забарвлення хвої варіює від світло- до
брудно-зеленого. Потім хвоя набуває багряного відтінку. Надалі, при поступовому
відмиранні сіянців хвоя буріє. До другої групи ознак слід віднести видозміни та
порушення функціонування кореневої системи. Корені уражених рослин стають
короткими і дещо роздутими. При збільшенні на уражених основних коренях можна
відмітити колове розтріскування зовнішніх покровів, котрі легко злущуються при
натисканні, чи розтріскуються при згинанні. Бічні корені стають темними, роздутими,
булавовидними. У місцях відмирання можуть мати багато маленьких бокових
корінців. Пригнічення сіянців, як правило, носить масовий характер і може
охоплювати понад 2/3 площі лісорозсадника.
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ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА»
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ ЗАГИБЕЛІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВИСАДЖЕНИХ НА ЗГАРИЩАХ
За даними Херсонського обласного управління лісового та мисливського
господарства на території області в період 2007-2012 років було зафіксовано 1378
випадків лісових пожеж на загальній площі більше 12000 га. На згарищах площею
близько 8500 гектарів були проведені суцільні санітарні рубки.
При відновлені лісу виникла проблема: лісові культури гинули під впливом
різних чинників в тому числі і ентомошкідників.
Нами було проведено обстеження лісових культур з метою встановлення їх
стану та виявлення чинників, які впливають на їх збереженість. Всього було
закладено 64 тимчасових пробних ділянок. Дослідження проводились в період 20102012років у Дослідному лісництві ДП ―СФ УкрНДІЛГА‖, в лісництвах ДП
―Голопристанське ЛМГ‖, ДП ―Збурївське ЛМГ‖ та ДП ―Цюрупинське ЛМГ‖.
Серед причин, з якими ми пов’язуємо загибель соснових культур 2010 року
посадки, на першому місці є загнивання коренів (причина не встановлена) та
негативний вплив бур’янів при дефіцитів вологи в ґрунті. Максимальний відсоток
саджанців з пошкодженим корінням личинками пластинчастовусих становить 30%.
Відсоток саджанців з ознаками враження хворобою гремменієлла (склеродеріоз)
Gremmeniella abietina var. abietina (Lagerb.) у 2010 році не перевищував 3% і
суттєвого впливу на їх збереженість не мала. Факт наявності хвороби підтверджено
канд. с.-г. наук головним мікробіологом
ВО "Східлісозахист" К.В. Давиденко. У
2011 та 2012 роках загибель саджанців від враження хворобою гремменієлла нами не
виявлено.
У 2011 році серед причин, з якими ми пов’язуємо загибель культур, на
першому місці є пошкодження кореневої системи личинками мармурового хруща.
Найбільше від дії корнегризів постраждали листяні породи. Так на пробній ділянці в
кварталі 22, вид. 36, Дослідного лісництва ДП «СФ УкрНДІЛГА», на архівноматочній плантації гледичії безколючкової форми збереженість на кінець серпня
складала 46%. Заселеність личинками мармурового хруща на один квадратний метр,
станом на 21 червня 2011року становить 1 личинка -3 віку, та 2 личинки -2 віку.
При обстеженні соснових культур 2012 року посадки, на згарищі 2011 року,
збереженість на кінець вересня становила 2,8 — 9,6%. Слідів пошкодження
корнегризами не виявлено. У більшості загиблих саджанців після висадки брунька
верхівки починала розвиватись, а потім ріст припинявся і саджанець всихав.
Негативний вплив бур’янів виключається в зв’язку з їх відсутністю. Плодових тіл
патогенних грибів не виявлено. За припущенням канд. с.-г. наук, завідуючої
лабораторії лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА Распопіної С.П., вважається що
однією із причин незадовільної приживлюваності соснових культур є висока
мікробіологічна активність ґрунтів у перші роки після пожежі.
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Збереженість саджанців культур акації білої, які створенні в 2011 році станом
на кінець вересня 2012 року, була 31,2 — 64,4%. У загиблих саджанців коріння
пошкоджене корнегризами.
Слід окремо зупинитись на пробній ділянці Цюрупинського лісництва ДП
«Цюрупинське ЛМГ», квартал 55 виділ 5. Рік створення культур - 2009, садивний
матеріал – сосна кримська з закритою кореневою системою. Посадка проводилась під
мотобур, перед посадкою в лунку заливали розчин інсектициду Актара, повторно
після посадки саджанець знову поливали розчином інсектициду Актара. Загиблих в
контейнерах саджанців не виявлено.
У третій декаді квітня 2012 року на 4-5-х річних соснових культурах, створених
на згарищах, а також у самосіві на всій території Херсонської області, нами
відмічались осередки рудого соснового пильщика (Neodiprion sertifer Geoffr.) (РСП).
Чисельність шкідника сягала до 10-15 гнізд (колоній) з личинками РСП на 1
саджанець. Супутнім видом був червоноголовий пильщик (Lyda erythrocephala L.),
поодинокі яйцекладки якого були виявлені на саджанцях. На відміну від рудого
соснового пильщика даний вид зустрічається рідко і серйозної загрози для лісових
культур сосни не становить.
Обстеження соснових культур, посаджених в 2008-2009 рр, у кварталі 58 виділ
17 Цюрупинського лісництва ДП ―Цюрупинське ЛМГ‖, що було проведене 30 жовтня
2012 року, підтвердило негативний вплив хвоєгризів (РСП) на ріст культур. На
пошкоджених личинками рудого соснового пильщика саджанцях поточний приріст у
висоту менший, ніж у непошкоджених саджанців. Центральні пагони поточного року
були на 2-8 см меншими, ніж пагони 2011 року, що свідчить про зменшення приросту
в висоту. На пробній ділянці виявлено 11,6% саджанців з практично відсутньою
хвоєю минулих років, що свідчить про їх пошкодження в квітні-травні поточного
року личинками РСП і це підтверджується наявністю їх екскрементів. Також були
виявлені жуки коротконосика соснового (Braclyderes incanus L.), що живились хвоєю
та корою пагонів поточного року. Коротконосик сосновий, виявлений на всіх
соснових культурах Херсонської області і є небезпечним шкідником для незімкнених
насаджень.
На всіх обстежених ділянках згарищ не виявлено плодових тіл гриба рицини,
масовий розвиток яких спостерігався у 2008 році (через рік після великої лісової
пожежі 2007 року).
На основі попередніх досліджень у наступні 2-5 років, окрім зазначених
шкідників, слід очікувати появу: ряд Hemiptera – напівтвердокрилі Aradus
cinnamomeus Panz. – клоп сосновий підкоровий; ряд Homoptera – рівнокрилі попилиці Cinara pini L. (=C. nuda Deg) та Cinara pinicola Kalt. (=C. hyalina Koch); ряд
Lepidoptera –лускокрилі, або метелики - Rhyacionia (Evetria) duplana Hb.– пагонов’юн
літній, Evetria (Retinia, Petrova) resinella L.– пагонов’юн-смолівник, Rhyacionia
(Evetria) buoliana Schiff. – пагонов’юн зимовий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ГРУПП ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛЬМОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАСУШЛИВЫХ
УСЛОВИЯХ
В засушливых регионах ильмовые занимают значительную долю площадей
искусственных посадок. На крайнем юго-востоке европейской территории она
достигает 70%. Из всего многообразия семейства Ulmaceae Mirb. В насаждениях на
данной территории преобладает один вид Ulmus pumila L. Несмотря на относительно
низкую долговечность вяза приземистого на зональных почвах (20-35 лет),
альтернативы ему не найдено. Исследования многих учѐных [1,2,3] указывают на
неудовлетворительное состояние насаждений вяза. Причинами этому являются
недостаточность ухода, экстремальные условия произрастания, неверный подбор
схем смешения и размещения деревьев. В соответствии с концепциями
дифференцированного лесоразведения, расширения биоразнообразия, создания
многофункциональных насаждений монокультуры вяза необходимо переводить в
разновозрастные сложные по составу посадки, что позволит привести их в
соответствие с современными нормативами.
Целью исследований являлась разработка принципов формирования
декоративных древесных групп при реконструкции ильмовых насаждений.
Исследования проводились в условиях каштановых, светло-каштановых, и
бурых полупустынно степных почв в лесхозах и городских посадках Волгоградской и
Астраханской областей. При обследовании насаждений использовали общепринятые
методы [5] и рекомендации по моделированию фитоценозов [4]. В различных
лесорастительных условиях заложено 30 пробных площадей. На модельном объекте
(Волгоградский ГАУ) проанализирован 7-летний опыт реконструкции ильмовых
насаждений.
В результате исследований выявлено недостаточное количество декоративных
древесных видов, отсутствие хвойных кустарников, малое количество
красивоцветущих и декоративнолиственных растений. Введение в насаждения
модельного объекта новых видов и увеличение количества недостающих групп
декоративных растений позволило изменить структуру посадок. Для повышения
устойчивости и долговечности ильмовых насаждений в засушливом регионе
необходимо сочетать таксационные показатели растений с другими качествами:
состоянием, классом рекреационной дигрессии, коэффициентом разнообразия типов
посадок.
Значительно улучшить качество первого яруса древостоя и создать
благоприятные условия для роста подпологовых посадок возможно применением
глубокой обрезки
крон деревьев. При этом необходимо
учитывать
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порослевозобновительную способность вяза в старом возрасте. На орошаемых
участках порослевозобновительная способность вяза приземистого (55 лет) оказалась
на 23% выше по сравнению с богарными условиями.
Таблица 1 – Влияние реконструкции ильмовых насаждений на их состояние
и рекреационную привлекательность
Состояние
Класс рекреационной
Коэффициент
Объекты исследований
насаждений,
дигрессии (по ВО
разнообразия типов
балл
«Леспроект»)
посадок
Волгоградский ГАУ
3,5/4,7*
3,6/2,2*
0,78/0,89*
МОУ СОШ № 100
3,0/3,4
4,3/3,5
0,23/0,33
Клиника №1 ВолГМУ
3,5/4,0
3,8/3,0
0,56/0,78
Внутриквартальные
3,8/4,5/0,78/насаждения
Бульвар Кирова
2,5/4,2/0,56/* - в числителе представлено состояние до реконструкции,
в знаменателе - после реконструкции

Создание разнообразных типов посадок (аллеи, группы, вертикальное
озеленение, куртины, газоны, цветочный декор) способствует повышению
биоразнообразия территории. Для засушливого региона выявлены и рекомендованы
древесные растения четырѐх групп, использование которых позволит создать на
основе монокультур вяза разновозрастные многоярусные групповые посадки.
Установлено, что они на исследуемых объектах достигают максимальной
декоративности в 3-4 раза раньше (в возрасте 3-5 лет) по сравнению с чистыми
древесными группами и монокультурами, что обусловлено ускорением
формирования габитуса насаждений.
Таким образом, реконструкция ильмовых насаждений должна быть направлена
на формирование разнопородных многоярусных древесных групп, что позволит
повысить их рекреационную привлекательность, декоративность, долговечность.
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ВПЛИВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНА
ЛІПІДТРАНСФЕРНОГО ПРОТЕЇНУ У ПРОРОСТКАХ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ
Неспецифічні ліпідтрансферні протеїни (LTP) – це група невеликих основних
протеїнів, які широко розповсюджені серед вищих рослин. Ці протеїни виконують
ряд важливих функцій у рослинному організмі: регулюють внутрішньоклітинний
міжмембранний транспорт ліпідів, а також залучені до процесів ембріогенезу, росту і
розвитку рослин, адаптації рослинних організмів до стресових чинників довкілля.
Деякі LTP рослин проявляють активність щодо грибів, бактерій і вірусів in vitro, за
що їх було віднесено до однієї із родин патоген-індукованих протеїнів (PR-14) [2].
Нами було виявлено, що експресія гена PsLTP (Pinus sylvestris lipid transfer protein 1) є
тканинноспецифічною, змінюється протягом онтогенетичного розвитку та при
індукції фітопатогенним грибом Heterobasidion annosum – збудником кореневої гнилі
у сосни звичайної. Метою нашої роботи було дослідити профіль експресії гена PsLTP
у сіянцях сосни при інфільтрації фітопатогенними бактеріями, виділеними із тканин
хворих дерев сосни звичайної.
Насіння сосни звичайної пророщували в чашках Петрі за температури 26°С на
фільтрувальному папері, змоченому дистильованою водою та герметрично закритих
парафілмом. Чотирнадцятидобові проростки інфільтрували суспензією бактерій Bacillus
sp. (P1), Bacillus sp. (P2), Bacillus pumilus (P10), Paenibacillus sp. (P26), Pseudomonas
abietaniphila (P57), що містила 108 КУО в мл. Через 24 год. після інфільтрації
проростки використовували для аналізу експресії генів. За контроль слугували
проростки, інфільтровані фізіологічним розчином. Експресію PsLTP визначали
методом напівкількісної ЗТ-ПЛР зі специфічними праймерами. В якості контролю за
перебігом ПЛР та визначення відносного рівня експресії гена PsLTP використали ген
"домашнього господарства" – 60S рибосомальний протеїн L44 (RPL44; GenBank Acc.
No. EL342388). Очікувана довжина продуктів ампліфікації для PsLTP – 372 п.н., для
RPL44 – 263 п.н. Умови ПЛР: денатурація при 95оС протягом 5 хв, з наступними 35
циклами ампліфікації (95оС – 1 хв; 54оС – 1 хв; 72оС – 1 хв) і елонгація при 72оС
протягом 5 хв. Розділення продуктів ПЛР проводили в 1,5% агарозному гелі в трисборатній буферній системі, зафарбовували бромистим етидієм, візуалізували в УФсвітлі та фотографували. Значення рівня експресії гену PsLTP нормалізували відносно
рівня експресії гена RPL44.
Експресія гену ліпідтрансферного протеїну в уражених бактеріями проростках
була нижчою, ніж в контролі, проте у сіянцях, інфікованих потенційно
фітопатогенними штамами Р10 та Р26, експресія PsLTP була в 1,5 рази вищою,
порівняно з Р1, Р2, Р57. Показано, що експресія LTP різних видів рослин у відповідь
на стресові чинники відрізняється, навіть LTP одного і того ж виду мають відмінний
профіль експресії відносно грампозитивних та грамнегативних бактерій. Як відомо,
фітопатогенні мікроорганізми викликають системно-набуту резистентність (СНР). В
той же час у рослин, уражених непатогенними бактеріями роду Pseudomonas та
Bacillus розвивається, так звана індукована системна резистентність (ІСР), яка в
даному випадку називається ІСР опосередкована ризобактеріями. Ці два типи
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резистентності відрізняються між собою механізмами дії. Так, для СНР характерні
зміни в експресії PR-генів та/або накопичення саліцилової кислоти (СК), в той час,
коли ІСР вимагає відповідної реакції на інші стресові гормони – ясминову кислоту
(ЯК) та етилен [1]. Оскільки, нами раніше було встановлено, що ендогенні СК та ЯК
пригнічують експресію PsLTP, то можна припустити, що експресія гена регулюється
відмінними від вище вказаних механізмів, або ж він є частиною сигнальної системи,
де виконує функцію медіатора та запускає каскад певних реакцій. Можливо, тому при
інфільтрації фітопатогенними бактеріями ми не спостерігали різких змін в експресії
PsLTP у 15-добових сіянцях сосни звичайної.
Література:
1. Conrath U. Priming of induced plant defense response / Uwe Conrath // Advances in Botanical
Research. – 2009. Vol. 51. – P. 361-395.
2. Kader J.C. Lipid-transfer proteins in plants. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. – 1996.
– Vol. 47. P. 627–654.
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РОСТОСТИМУЛЮВАЛЬНІ ТА ПРОТИГРИБКОВІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМУ
PSEUDOMONAS ABIETANIPHILA
На сьогодні цікавими об’єктами біотехнологічних дослідження є група
бактерій, а саме ризобактерій, що стимулюють ріст рослин (Plant growth-promoting
rhizobacteria (PGPR). Основною властивістю цих мікроорганізмів є забезпечення
стійкості рослин до захворювань, спричиненими ґрунтовими фітопатогенами [1].
Показано, що після інокуляції рослин представниками PRPG відбуваються
багаточисленні позитивні зміни, які виражаються у покращенні проростання насіння,
збільшенні висоти рослин та маси проростків, запасу поживних речовин у тканинах
проростків, підвищенні вмісту хлорофілу, зростанні кількості бульбочок у бобових
рослин та прискоренню цвітіння. Бактерії групи PRPG включають представників
наступних родів: Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, Enterobacter,
Alcaligenes, Arthrobacter, Burkholderia, Bacillus та Serratia. Представники групи PRPG
діють на рослини прямо та опосередковано, шляхом біомобілізації мінералів
субстрату, супресії фітопатогенів, продукції фітогормонів, розвитку набутої
системної резистентності до фітопатогенів.
Метою даної роботи було дослідити вплив бактерій, а саме Pseudomonas
abietaniphila, які ізольовано із тканин сосни, на морфометричні показники сіянців сосни,
а також вивчити антагоністичні відносини із фітопатогенними грибками, які викликають
захворювання сосни звичайної.
У досліді використовували покращене насіння, отримане з державного
підприємства ―Радехівське ЛГ‖ Львівської області. Насіння, промите двічі проточною
та дистильованою водами, пророщували в стерильних умовах за температури 26 °С на
фільтрувальному папері, змоченому дистильованою водою, в чашках Петрі. Для
інокуляції використовували наступні штами бактерій: Bacillus sp. (P1), Bacillus sp.
(P2), Bacillus pumilus (P10), Paenibacillus sp. (P26), Pseudomonas abietaniphila (P57),
виділені зі зразків тканин зі симптомами бактеріозів та встановлені, як ймовірні
фітопатогени. Готували суспензії бактерій (107 КУО/мл) у 0,9%-ому розчині хлориду
натрію, які використали для обприскування семидобових проростків сосни звичайної. У
такому стані проростки інкубувалися 3 дні у термостаті при температурі +25 °С,
опісля вимірювалися біометричний (довжина проростка) та ваговий показники (маса
проростка).
Для визначення антагоністичних властивостей мікроорганізмів використовували
міцелій гриба Fusarium sp., який було ізольовано із сіянців сосни. Висівали його у центр
чашки Петрі із агаризованим поживним середовищем. Чашку інкубували при 22 °С доки
розмір колонії не сягав 3 см у діаметрі. Потім навколо колонії на відстані 0,5 см від її краю
поміщали агаризовані диски із тестованими штамами бактерій. Зони затримки росту
спостерігали через 24 і 48 годин.
У результаті проведених експериментів виявлено, що інфільтрація сіянців
сосни штамами Р1, Р2, Р10 та Р26 призводила до зменшення їхньої довжини на 4-10
мм, порівняно з контрольною групою (41,4±12,7 мм). На відміну від цих штамів,
зараження проростків штамом бактерій Р57 викликало підсилення росту сіянців на
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11,83% (табл. 1). Ймовірно, що штам Pseudomonas abietaniphila, подібно до інших
псевдомонад, представників групи PGPR (plant growthpromoting rhizospheric bacteria)
продукує індоліл-3-оцтову кислоту й цитокініни, які стимулюють розвиток рослини і
елонгацію гіпокотилю.
Щодо впливу бактерій на ваговий показник, то нами було отримано наступні
результати: зменшення маси проростків на 2,03% та 11,07% при інокуляції зі
штамами Bacillus sp. (P2) і Bacillus sp. (P1), відповідно. Збільшення маси проростків
сосни спостерігали на 0,8 та 2,5 мг при ураженні штамами Bacillus pumilus (P10),
Paenibacillus sp. (P26). При чому, найбільше приріст маси зафіксували після
обприскування проростків штамом Pseudomonas abietaniphila (P57) на 16,4±1,1 мг,
порівняно з контролем.
Таблиця 1 – Морфометричні показники проростків сосни звичайної після обробляння
бактеріальними суспензіями
Морфометричні показники
Штам бактерій
Довжина, мм
Вага, мг
M±m
M±m
Ізолят Р1 (Bacillus sp.)
36,72 ± 12,4
10,94 ± 4,2
Ізолят Р2 (Bacillus sp.)
37,46 ± 10,1
12,05 ± 5,1
Ізолят Р10 (Bacillus pumilus)
32,47 ± 6,9
13,10 ± 1,2
Ізолят Р26 (Paenibacillus sp.)
31,33 ± 10,5
14,80 ± 1,7
Ізолят Р57 (Pseudomonas abietanephila)
46,30 ± 10,7
16,40 ± 1,1
Контроль
41,40 ± 12,7
12,30 ± 2,2

Наступним кроком нашої роботи було вивчення антагоністичних властивостей
штаму бактерій роду Pseudomonas щодо грибка Fusarium sp. Через 48 год. після
нанесення агарових дисків із бактеріями на картопляний агар, на якому культивувався
фітопатогенний гриб Fusarium sp., навколо диска, який містив бактерії Pseudomonas
abietaniphila, окреслилась чітка зона інгібування росту гриба. Як відомо,
псевдомонади, які належать до групи PGPB синтезують низку сполук із
антибіотичною активністю, які виявляють активність проти грибів. Можливо, що
подібні сполуки синтезує і даний штам.
Отримані результати вказують на те, що штам Pseudomonas abietaniphila (P57)
належить до групи ростостимулюючих бактерій, що робить перспективним його
використанням у лісовому господарстві для вирощування садивного матеріалу.
Література:
1. Мошинець О.В. Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини / О. В.
Мошинець, І.В. Косаківська // Вісник ХНАУ. - Харків. – 2010. – Вип. 21.3. – С. 6–22.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ ЛИШАЙНИКОВИХ БОРІВ ПОЛІССЯ
Лісова підстилка, як компонент біогеоценозу, відіграє вагому роль у міграції
радіонуклідів як по грунтовому профілю, так і в рослинному покриві. Накопичення та
розклад лісової підстилки в першу чергу залежить від породного складу деревостану,
наявності живого надгрунтового покриву, грибного комплексу, мікрофлори, а також
ряду факторів, здатних впливати на її стан та активність сапрофітів. Останні в свою
чергу, відіграють вагому роль у вивільнені з рослинного опаду радіонуклідів та їх
доступності для живих організмів.
Наші дослідження проводилися в умовах сухих та свіжих борів Поліського
природного заповідника [1]. Дана територія потрапила під радіоактивне забруднення
під час аварії на ЧАЕС.
Особливістю лісових масивів заповідника є переважання хвойних порід, що
зростають на бідних піщаних грунтах. Це обумовлює формування своєрідніх
екосистем в умовах сухих та свіжих борів. Переважання в деревостані оліготрофів –
сосни звичайної (Pinus sylvestris) та берези бородавчатої (Betula pendula), а в живому
надгрунтовому покриві ксерофітів, представлених в основному лишайниковомоховим комплексом, відіграє не останню роль у формуванні лісової підстилки та її
забрудненні радіонуклідами.
Під наметом хвойних насаджень лісова підстилка є першим довгостроковим
депо радіонуклідів техногенного походження, що потрапили на території лісових
масивів. Вона являє собою грубий гумус [2], що має вигляд багаторічного
нашарування нерозкладеного та напіврозкладеного шарів рослинного опаду,
прошитого корінням дерев та гіфами грибів; характеризується кислою реакцією (рН
3,0-4,3) і є сприятливою для формування в надгрунтовому покриві суцільного шару
мохів та лишайників.
Оскільки склад насаджень, повнота і їх таксаційні характеристики неоднакові,
лісова підстилка різниться за своєю структурою. В свіжих борах, де в складі
насадженя переважає береза, у верхньому шарі лісової підстилки (сучасному опаді)
переважає листяний опад (до 82% маси опаду) із домішками хвої (до 7%). З часом з
органічного опаду формується більш-менш стабільний шар органічних решток на
поверхні грунту. В підстилці зменшується доля листків, які майже повністю
розкладаються, збільшується доля гілок, плодів, лусочок кори та решток повільно
руйнуючоїся хвої, доля яких в складі підстилки приблизно становить: хвої – 21-36%,
гілочоко – 26-40, кори – 4-20, плодів (шишки) – до 22%. Особливо повільно
розкладаються лусочки кори та шишки, вони складають більшість маси в нижній
частині лісової підстилки.
В насадженнях з переважанням хвойних порід, нерозкладена хвоя здатна
зберігатись декілька років, тому процеси розкладу дещо сповільнені [3]. Маса самої
хвої під таким наметом, залежно від складу и характеристик насаджень, становить 5383%
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За нашими дослідженнями, в лісовій підстилці досліджуваних ділянок
міститься до 2-7 % загальної питомої активності радіоцезію, що знаходиться в грунті
[1]. Лісова підстилка в лишайникових борах має невелику потужність (0,5-1,5 см), і
напіврозкладений шар виділити неможливо. Тому ми визначали питому активність
радіонуклідів в різних фракціях лісової підстилки [4].
За результатами досліджень, найбільш забрудненою є фракція розміром менше
1 мм (44 – 46%). Питома активність 137Сs в ній значно перевищує значення питомої
активності в нерозкладеній підстилці (3 – 6%), та у фракціях більше 3 мм (16 – 17%).
Вміст цезію у фракції 1-3 мм. Становить в середньому 30 – 36%.
Вочевидь, це пов’язано з особливостями перетворення органічної речовини.
При розкладенні підстилки вилуговується водорозчинна частина, в результаті чого
збільшується кількість лігніна, а також целюлози та протеїну, що розкладаються
значно повільніше. [3]
Від кількості нерозкладеної частини залежить ступінь закріплення зольних
речовин, що пов’язана з їх сорбцією при вилуговуванні. Відповідно при вивільненні
радіонуклідів відбувається їх сорбція та переведення у нерозчинні форми.
В борових умовах найбільшою активністю і вмістом нукліду характеризується
шар розкладеної підстилки (80-97%), найменшою – сучасний опад. Це обумовлено
його потужністю, пов’язаною з низькими показниками деревостанів. Лишайники та
грибний комплекс ділянок здатні швидко розкладати рослинний опад, що викликає
переміщення радіонуклідів з верхнього шару підстилки в мінеральну частину грунту.
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О ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ В СОСНОВЫХ
ФИТОЦЕНОЗАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Важнейшей частью лесных растительных ресурсов Беларуси являются
сосновые леса, занимающие больше половины покрытой лесом площади Беларуси. В
силу широкого распространения, высокого качества древесины и сравнительно
хорошей доступности сосновые леса подвержены сильному антропогенному
воздействию [1]. Долговременное и интенсивное освоение наших лесов привело не
только к уменьшению их природного разнообразия и неравномерности возрастной
структуры, но и к обособлению проблемы сохранения генофонда основных
лесообразующих пород [2].
При последующем искусственном или естественном лесовосстановлении
исходные экосистемы восстанавливаются не полностью, во многом оставаясь
обедненными из-за снижения плодородия почвы, и часто наблюдаемой смены пород.
Нередко, в особенности на территории Белорусского Полесья происходит
смена коренных лесных формаций производными, заболачивание вырубок, что
приводит к резкому увеличению затрат на восстановление хозяйственно ценных
насаждений. В возобновлении вырубок хвойными породами ведущую роль играет
подрост предварительных генераций. Роль последующего возобновления менее
значительна.
Оценка уровня современного состояния естественного возобновления сосны
является важной задачей в комплексе лесоводственно-экологических подходов к
проблемам выращивания высокопродуктивных и устойчивых сосновых насаждений.
При выполнении работы были проанализированы данные лесоустроительных
материалов и проведены натурные исследования возобновления в приспевающих и
спелых сосновых насаждениях Белорусского Полесья, где возможно проведение
рубок главного пользования с ориентацией на естественное возобновление.
В 6 лесхозах Минлесхоза РБ было заложено 38 пробных площадей. Для
определения: подроста и подлеска заложено 380 трансект, напочвенного покрова 950
площадок размером 1×1 м. Пробные площади пропорционально охватывали все типы
леса сосновых насаждений. Исследования проводились по общепринятым в
лесоведении, лесоводстве и лесной таксации методикам.
Сосновые насаждения на пробных площадях представлены 60-110-летними
смешанными древостоями с долевым участием сосны в составе от 5 до 10 единиц.
Класс бонитета насаждений от Iа до III, полнота от 0,54 до 0,85.Запас сосновых
насаждений на пробных площадях от 180,7 до 488,9 м3/га.
Наиболее богатый видовой состав возобновления отмечен в сосняке орляковом
и сосняке черничном. В возобновлении сосняков орляковых встречается чисто
дубовый подрост (и с примесью граба) в количестве 4-6 тыс. шт/га средней высотой
1,5-4 м. Повышается участие других пород в составе возобновления. Более 35%
насаждений обеспечено благонадежным подростом.

44

В сосняках черничных повсеместно в подросте господствует дуб в количестве
до 4 тыс. шт/га, средней высотой 2-4 м. В возобновлении принимает значительное
участие береза, осина, ольха черная, граб. Дубовое возобновление преобладает над
сосновым. В перспективе дуб в данных лесорастительных условиях целесообразно
иметь в качестве примеси в будущих сосновых древостоях.
Сосняки кисличные характеризуются значительным участием в возобновлении
(от 10-75%) второстепенных пород – граба, клена, ясеня, осины и других
мягколиственных пород, участие дуба в возобновлении также достаточно велико – на
отдельных участках до 60%, возобновление сосны незначительно.
Наибольшее распространение имеет возобновление сосны в вересковом типе
леса. Однако обеспеченность насаждений возобновлением в этом типе леса невысокая
и составляет 6-9%. Долевое участие сосны в составе возобновления от 67 до 92%,
дуба от 5-10%. Средняя высота подроста сосны более 1,5 м, густота от 2 до 4 тыс.
шт/га; дуба – 1,5 м, густота до 3,2 тыс. шт/га. Подрост березы встречается в
небольшом количестве.
Сосняки мшистые, наиболее широко распространенные в Полесье,
охватывающие почти 1/3 площади сосновой формации,
характеризуются
значительным участием дуба в возобновлении от 20-55%, с небольшой густотой до 3
тыс. шт/га. Увеличивается процентное участие березы в составе возобновления,
единично встречаются осина и граб. Значительная часть площадей не обеспечена
возобновлением.
Исследования
показали,
что
в
условиях
Белорусского
Полесья
возобновительная способность сосны в насаждениях находится в тесной зависимости
от типов леса. В древостоях одних и тех же возрастов количество жизнеспособного
подроста на 1 га сильно колеблется, что отражает варьирование репродуктивной
способности и фитоценотической структуры насаждений в связи с условиями
произрастания. Успешность естественного возобновления во многом зависит от
состояния материнских деревьев к возрасту рубки, интенсивности их семеношения и
плодоношения и наличия благонадежного подроста. С уменьшением сомкнутости
материнского полога количество подроста, как правило, увеличивается и его
состояние улучшается.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ УРАЖЕНИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ КОРЕНЕВОЮ
ГУБКОЮ
Одним із найбільш небезпечних захворювань хвойних лісів, що завдає значних
збитків лісовому господарству, є коренева гниль, яку викликає коренева губка
(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Для попередження масового ураження
деревостанів кореневою губкою та вчасного впровадження лісівничих заходів щодо
боротьби з цим фітопатогеном важливо ще на ранніх етапах поширення гриба у
насадженні виявляти і вилучати уражені міцелієм дерева. Сьогодні ступінь
життєздатності дерев у насадженнях, уражених кореневою губкою, визначають за
зовнішніми ознаками, але цей метод є не достатньо інформативним. Інколи ураження
кореневою губкою основної маси коріння не відбивається на зовнішніх ознаках дерева.
При відборі дерев за морфологічними ознаками у вибіркові санітарні рубки значна
частина уражених кореневою губкою стовбурів та кореневих систем залишається, що є
однією з причин подальшого поширення хвороби та істотно знижує ефективність цього
заходу. На сьогодні постає необхідність впровадження у практику лісового
господарства молекулярно-генетичних методів діагностики фітопатогенів, які вже
давно широко застосовуються у медицині та сільському господарстві [1]. У даній
роботі ми поставили за мету за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами
визначити у сосновому деревостані дерева, уражені кореневою губкою.
Сумарну ДНК виділяли ЦTAБ методом із деревини сосни звичайної ураженої
кореневою губкою та з плодових тіл грибів: Heterobasidion annosum, Heterobasidion
pаrviporum, соснової губки (Phellinus pini (Thoreet Fr.) Pil.) і печериці (Agaricus
campestris L. ex Fr. Psalliota campestris (L. ex Fr.) Quél.) [2]. Якість виділеної ДНК
перевіряли спектрофотометрично (поглинання при 260/280 нм) і за допомогою
електрофорезу.
Для молекулярної ідентифікації кореневої губки використовували полімеразну
ланцюгову реакцію (ПЛР) з праймерами, запропонованими J. Hantula та E. Vainio, які є
специфічними до H. annosum sensu stricto (s. s.) [3]. Видоспецифічність праймерів
перевіряли за допомогою ПЛР, використовуючи як матрицю ДНК плодових тіл H.
annosum, H. pаrviporum, соснової губки та печериці. Ампліфікований продукт
очікуваної довжини – 100 п.н. отримано в реакції тільки з ДНК H. annosum, із ДНК
інших видів грибів продукти не утворювалися. ПЛР проводили у 12 мкл суміші за
таких умов: початкова денатурація за температури 95 °C протягом 3 – 5 хв., кожен
наступний цикл складався з таких етапів: денатурація 95 °C – 1 хв; гібридизація
праймерів 53°C з тривалістю 1 хв. та етап елонгації 72°C – 1хв. Після останнього циклу
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елонгацію продовжували за 72 °C – 10 хв. Загальна кількість циклів 35. Продукти ПЛР
розділяли у 2 % агарозному гелі у трис-боратному буфері (50 мМ трис-H3BO3, 2 мM
ЕДТА), за напруги 20 вольт/см2 протягом 1 год., забарвлювали бромистим етидієм (1
мкг/мл), візуалізували за допомогою УФ-трансілюмінатора та фотографували.
Проведено серійне розведення ДНК кореневої губки, щоб визначити поріг
чутливості. У результаті встановлено, що дана методика дозволяє визначати 4×10-3 пг
ДНК кореневої губки у реакційній суміші. Визначено також, що оптимально
використовувати 1 нг ДНК у реакційній суміш, оскільки високі концентрації ДНК у
ПЛР суміші призводять до утворення неспецифічних продуктів різної довжини.
Розроблену методику було використано для визначення ураження 40-річних
дерев в осередку поширення кореневої губки у сосновому насадженні Лопатинського
лісництва. Об’єктами для дослідження слугували дерева із симптомами ураження
(похилений стовбур, рідка крона) і без видимих ознак захворювання. Оскільки відомо,
що коренева губка уражає корені і піднімається стовбуром сосни до 1 м, тому для
аналізу відібрали керни деревини із основи стовбура. Зразки деревини сосен добували
віковим буравом Djos 70 (Швеція) з основи стовбура біля кореневої шийки. Радіальні
керни діаметром 4-5 мм містили деревину від кори до серцевини дерева. Міцелій гриба
поширюється по стовбуру нерівномірно, тому сумарний зразок містив подрібнену
деревину із різних ділянок керну по всій його довжині. ДНК виділяли з осмолених
ділянок керну і ділянок, які не були просякнуті смолою, проте знаходилися
максимально близько біля осмолених. Результати аналізу ПЛР показали, що у
сумарний зразок не варто включати деревину, сильно просякнуту смолою (коричневого
кольору), оскільки вона містить високі концентрації поліфенолів, терпенів та інших
вторинних метаболітів, які погіршують якість ДНК, а також перешкоджають перебігу
ПЛР, зумовлюючи утворення неспецифічних продуктів різної довжини.
За допомогою ПЛР виявлено ДНК H. annosum у деревині стовбурів сосен із
ознаками ураження та візуально здорових сосен. ДНК патогена не детектувалась у
зразках деревини із здорових 40-річних сосен поза осередком кореневої губки.
Апробована методика дозволяє швидко і ефективно визначити кореневу губку в
деревині візуально здорових сосен, оцінити санітарний стан окремих дерев, що в свою
чергу, дозволить прийняти своєчасні заходи щодо збереження товарності деревини від
подальшого руйнування, а також, об'єктивно визначити межі вогнища зараження дерев.
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