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ІСТОРИЧНИЙ НАРИС  

ФАКУЛЬТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Основи факультету лісового господарства були закладені на початку ХІХ 

століття, коли на теренах Царства Польського започаткували Варшавську 

лісову школу. Ініціатором її створення був граф Людвіг Костянтинович Броель 

дем Плятер (1775-1846 рр.), який на той час обіймав посаду Генерального 

директора казенних лісів. Він розробив схему використання лісів за методом 

Саксона і Брауншвейга, яка в подальшому виявилася дуже важливою для 

економіки Царства Польського. Проте на той час у 

Польщі не вистачало професійно підготовлених 

лісничих. У травні 1816 р. на Адміністративній раді 

Царства Польського, за ініціативи Л.К. Плятера, 

розглядалося питання про створення лісової школи 

у Варшаві. Потім цю справу він представив на 

нараді у міністра доходів і казначейства. Вже 11 

липня 1816р. на позачерговому засіданні 

Адміністративної ради ухвалили рішення про 

необхідність створення лісової школи. У серпні 

проект організації школи і прохання про дозвіл 

залучати до роботи в ній іноземців із вищою 

кваліфікацією в галузі лісової науки і практики 

подали на затвердження в царський палац.  

17 (5) жовтня 1816 р. цар Олександр I підписав Указ про відкриття 

спеціальної школи лісівництва у Варшаві. Близько півтора року тривала 

підготовка до початку занять. За постановою Комісії з релігій і народної освіти 

від 20 січня 1818 р. були затверджений статут та ухвалене рішення про початок 

функціонування Варшавської лісової школи. За цією постановою 

запроваджувалися два етапи навчання: теоретичний курс у Варшаві і 

практичний – у лісництвах. 

Прийом учнів відбувався на шкільній раді, яку очолив Л.К. Платер. Умови 

прийому до Варшавської лісової школи висвітлювалися в офіційних виданнях 

Царства Польського, друкувався список предметів, що викладатимуться, 

інформація про початок навчання, а також соціально-побутові умови майбутніх 

здобувачів. Було ухвалене рішення про те, що ніхто, крім випускників лісової 

школи, не зможе працювати на посадах підлісничого (лісника), лісничого та 

генерального інспектора.  

Урочисте відкриття закладу відбулося 7 квітня (26 березня) 1818 р. Заняття 

почалися у стінах Варшавського університету. Перші лекції дев`ятьом дійсним 

учням прочитали професори М.Б. Шуберт (лісова ботаніка, лісівництво), 

Крисінський (лісова адміністрація), Китаєвський (хімія, мінералогія, 

ентомологія), К. Скродзький (зоологія загальна і мисливська), 

Ф.П. Матушевський (арифметика, алгебра, геометрія, німецька мова).  
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Другий 1818/1819 навчальний рік почався в орендованому палаці магнатів 

Рудзинських, де з 12-ти кімнат по дві використовувалися для лекцій і 

бібліотеки, по одній – для засідань шкільної ради, музеїв ботанічного, 

зоологічного і мінералогічного; інші кімнати займали секретар ради, дійсні 

учні, служитель. Строк навчання тривав два роки. 

Практичний курс проводився спочатку в лісах різних частин Царства 

Польського, а згодом – на власній базі поблизу Варшави. Практичні заняття з 

лісівництва до квітня 1828 р. проводив професор із Німеччини Людвіг Ютсі, а 

після його смерті – Віктор Козловський, автор численних публікацій з 

лісівництва. На початку 1832 р. через участь учнів в антиросійському повстанні 

лісову школу закрили.  

Підготовка лісничих відновилася у 1840 р. після приєднання лісової школи 

до Інституту землеробства в Маримонті (передмістя Варшави). У 

Маримонтському інституті сільського господарства та лісівництва існувало два 

відділення: сільськогосподарське і лісове. Відділеннями опікувалася рада 

інституту, яку очолювали директори М.М. Очаповський (до 1852 р.), 

Й.С. Здзітовецький (до 1860 р.), С.С. Пржестанський (до 1861 р.), 

Д. Окнінський (до 1862 р.). За новим статутом інституту, затвердженим у 1857 

р., тривалість навчання здобувачів становила три роки, але навчання на 

лісовому відділенні тимчасово припинили.  

Восени 1862 р після переїзду в провінційне містечко Нова Олександрія 

(Пулави) Люблінської губернії і реорганізації навчального закладу в 

Політехнічний та землеробсько-лісовий інститут навчання на лісовому 

відділенні відновили. В інституті організували кабінети: хімічний, ботанічний, 

зоологічний, технологічний, а також лісовий, який очолив випускник лісового 

відділення 1857 р. ад’юнкт-професор А.Я. Голляк. Але участь студентів і 

викладачів у Січневому повстанні 1863 р. знову призвела до закриття 

навчального закладу. У 1869 р. Ново-Олександрійський інститут сільського 

господарства та лісівництва поновив навчання студентів. А.Я. Голляк керував 

лісовим кабінетом до 1874 р., коли передав завідування доценту Й.С. 

Красуському. З 1884 р. лісовий кабінет очолив ад’юнкт-професор В.Ю. фон 

Бранке. У 1887 р. окремо від кабінету лісівництва, організували кабінет 

лісовпорядкування, таксації й адміністрації лісів, який очолив ад’юнкт-

професор О.К. Краузе. Процесом навчання студентів керувало Правління 

інституту під головуванням директорів: І.А. Тютчева (до 1876 р.), 

В.М. Добровольського (до 1882 р.), О.М. Бажанова (до1883 р.), П.В. Еймонта 

(до 1892 р.).  

Реформування інституту виконуючим обов’язки директора, професором 

В.В. Докучаєвим призвело до відкриття на базі існуючих кабінетів відповідних 

кафедр, у складі яких, окрім завідувача (професора або ад’юнкт-професора), 

заняття проводили викладачі й асистенти. Кафедру лісівництва з 1893 р. очолив 

професор В.Ю. фон Бранке, а кафедру лісовпорядкування, таксації й 

адміністрації лісів з 1894 р. – ад’юнкт-професор М.М. Орлов. У 1898 р. 

організували кабінет лісокористування на чолі з ад’юнкт-професором 

М.М. Бурим, який у 1901 р. замінив М.М. Орлова на кафедрі 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  

6 

лісовпорядкування, таксації та лісоуправління. З 1903 р. цю кафедру очолив 

професор О.Г. Марченко, а нову кафедру лісокористування – професор 

Й.Г. Сурож. Кафедрою лісівництва у 1906-1917 рр. завідував ад’юнкт-професор 

М.Г Шольц фон Ашерслебен, а після його звільнення курс загального 

лісівництва читав професор М.П. Новак. 

Підготовка лісоводів І і ІІ розрядів тривала 4 роки. Як і раніше нею 

піклувалося Правління інституту, яке очолювали директори: В.В. Докучаєв (до 

1895 р.), О.Л. Потиліцин (до 1900 р.), В.І. Беляєв (до 1902 р.), П.В. Будрін (до 

1905 р.), О.І. Скворцов (до 1907 р.), А.С. Саноцький (до 1911 р.), І.І. Калугін (до 

1914 р.), О.О. Алов (до 1921 р.).  

На початку Першої світової війни Ново-Олександрійський інститут 

сільського господарства та лісівництва перебазували до Харкова, де 26 березня 

1921 р. він отримав назву Харківський сільськогосподарський інститут. Цього 

ж року в інституті започаткували нові структурні підрозділи – факультети: 

агрономічний, меліоративний і лісовий. На загальних зборах викладачів і 

студентів лісового факультету першим деканом обрали найдосвідченішого 

професора Олександра Григоровича Марченка. Після його переходу на посаду 

директора Всеукраїнського управління лісами (ВУПЛ), другим деканом восени 

1922 р. обрали професора Бориса Олексійовича Шустова, третім деканом у 

1925 р. – професора Олександра Івановича Колеснікова, а в листопаді 1929 р. 

четвертим деканом – професора Володимира Миколайовича Андрієва.  

    
 

З 1922 р. на лісовому факультеті почали створюватися нові кафедри: 

дендрології (завідувач – професор В.М. Андріїв), лісових культур (завідувачі – 

професори А.П. Тольський, І.О. Яхонтов), лісової таксації (завідувач – 

професор Б.О. Шустов), лісових меліорацій (завідувачі – професори 

М.М. Степанов, В.Я. Гурський), державного лісового господарства і лісової 

статистики (завідувач О.І. Колесніков). Кафедру лісівництва з 1925 р. очолив 

професор Г.М. Висоцький. У 1927 р. також організували науково-дослідну 

кафедру лісівництва у складі чотирьох секцій: лісознавства, дендрології, 

лісових культур і лісових меліорацій. Завідувачем цієї кафедри обрали 

професора Г.М. Висоцького, а секціями керували професори В.М. Андріїв, І.О. 

Яхонтов, В.Я. Гурський. У грудні 1929 р. на базі науково-дослідної кафедри 

лісівництва організували Український науково-дослідний інститут лісового 

господарства та агролісомеліорації.  
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У червні 1930 р., через реорганізацію навчального закладу і створення 

Інституту зернових культур, меліоративний факультет перевели до Одеси, а 

лісовий – до Києва. Скасували також лісівничі кафедри. Лише після повернення 

в 1934 р. колишньої назви – Харківський СГІ, відновила роботу кафедра 

агролісомеліорації, завідування якою знову доручили професору 

Г.М. Висоцькому. Крім нього, лекції і практичні заняття проводив доцент 

М.М. Дрюченко. Після звільнення Харкова від окупації, кафедру плодівництва 

та агролісомеліорації з 1943 р. очолив професор І.О. Яхонтов.  

У 1946 р. відновилася підготовка лісівників у складі лісомеліоративного 

факультету. Деканом призначили професора Якіма Івановича Петренка, який 

одночасно з 1944 р. обіймав посаду декана землевпорядного факультету. У 

1949 р. на посаду декана лісомеліоративного факультету призначили доцента 

Федора Яковича Бузовіра, який одночасно був деканом плодоовочевого та 

економічного факультетів. На лісомеліоративному факультеті утворилися 

відокремлені кафедри: агролісомеліорації (завідувачі – професори І.О. Яхонтов, 

Д.В. Воробйов), лісівництва і дендрології (завідувач – професор 

С.С. П`ятницький). 

   
Я.І. Петренко       Ф.Я. Бузовір      С.С. П`ятницький 

 

У 1955 р. деканом лісового факультету призначили професора Сергія 

Сергійовича П`ятницького. З 1956 р. студенти факультету почали проходити 

навчальну практику на власній базі – у Скрипаївському навчально-дослідному 

лісгоспі під керівництвом професора Б.І. Гаврилова і доцента 

І.Д. Барановського. Але в 1961 р. лісовий факультет знову закрили. Залишили 

лише об’єднану кафедру агролісомеліорації та лісівництва, якою продовжував 

керувати професор С.С. П`ятницький.  

З 1971 р. кафедру агролісомеліорації та лісівництва 

очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Борис 

Федорович Остапенко. Саме завдяки його ініціативі, та 

підтримці ректора університету М.Д. Євтушенка, 

генерального директора ДЛГО « Харківліс» М.М. Ведмідя в 

1998 р. на агрономічному факультеті почали здійснювати 

набір студентів на лісове відділення. У 1999 р. була 

створена кафедра лісових культур і меліорацій, яку очолив 

кандидат сільськогосподарських наук М.М. Ведмідь, 
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заступник голови Державного комітету лісового господарства України. Завдяки 

його ініціативі та допомозі лісогосподарських підприємств Державного 

комітету лісового господарства України, розширилася матеріально-технічна 

база факультету та вдалося в короткі терміни відремонтувати гуртожиток для 

проживання студентів факультету.  

З 2002 р. факультет лісового господарства 

повноцінно відновив свою роботу. Деканом факультету 

призначили доцента, професора ХНАУ А.М. 

Полив`яного, який його очолював до 2015р. 

З 2005 р. кафедрою лісівництва завідували професор 

В.П. Ткач, доцент А.М. Салтиков, професор 

В.П.Пастернак, професор В.Л. Мешкова. Кафедру 

лісових культур і меліорацій очолювали доцент, 

професор ХНАУ О.Б. Величко, професор Гладун Г.Б., 

доктор сільсьгосподарських наук С.П. Распопіна. У 2008 

р. на факультеті створили кафедру лісоуправління та 

лісоексплуатації яку очолювали доцент Л.І. Ткач, 

кандидат економічних наук І.О. Сєвідова , професор В.П. Пастернак. У 2014 р. 

була створена кафедра садово-паркового господарства яку очолювали професор 

Г.Б. Гладун, професор М.О. Горін. До складу факультету входить кафедра 

філософії, історичних та соціальних дисциплін яку очолює доцент, 

пофесорХНАУ А.І. Крацов. 

В 2015-2016 році факультет очолювали доценти О.І. Лялін та Г.О.Куцегуб. 

З 2016 р. факультет очолив, доцент, професор 

ХНАУ, Заслужений лісівник України М.М. Ведмідь.  

Факультет пишається своїми колишніми 

випускникам, які згодом стали видатними діячами 

лісівничої науки і практики: доктори наук, академіки 

П.С. Погребняк, А.Б.Жуков, С.С.Соболєв, член-

кореспонденти П.С. Піщемука, С.С. П`ятницький, 

професори А.Я. Голляк, С.З. Курдіані, І.О. Яхонтов, 

В.Е. Шмідт, О.І. Колесніков, Ф.М. Харитонович, 

М.М. Дрюченко, П.П. Ізюмський, А.Г. Міхович, М.А. 

Лохматов та ін.  

 

Нині факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за 

спеціальностями 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове 

господарство».  
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НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ЇХНІ ЗАСНОВНИКИ 

 

ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ 

І ТАКСАЦІЇ  

 
ОРЛОВ 

Михайло Михайлович, 

професор, член-

корреспондент АН УРСР  

ЛІСОЗНАВСТВА ТА 

ЛІСІВНИЦТВА 

 
ВИСОЦЬКИЙ  

Георгій Миколайович, 

професор, академік 

АН УРСР і ВАСГНІЛ 

ЛІСОВИХ  

КУЛЬТУР  

 
ЯХОНТОВ 

Ілля Олександрович, 

професор 

ЛІСОВИХ  

МЕЛІОРАЦІЙ 

 
ГУРСЬКИЙ  

Валеріан Ярославович, 

професор 

ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

ТА НАСІННИЦТВА 

 
П’ЯТНИЦЬКИЙ  

Сергій Сергійович, 

професор, член-

кореспондент 

ВАСГНІЛ 

ЛІСОВОЇ 

ТИПОЛОГІЇ 

 
ВОРОБЙОВ  

Дмитро Васильович 

професор 

 

Поташов Ю.М., канд. с.-г. наук, доцент  
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СЕКЦІЯ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ НА ПРОБНИХ ПЛОЩАХ  

ДП «ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКЕ ЛГ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Д. Є. Бирченко 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

Дуб звичайний (Quercus robur L.) є однією із найбільш стійких і 

довговічних деревних порід в умовах Північного Лісостепу. Природні та 

штучні діброви, що розташовані на території Державного підприємства 

"Чугуєво-Бабчанське лісове господарство", є важливим екологічним чинником, 

який відіграє визначальну роль у поліпшенні умов життєдіяльності регіону.  

Останнім часом посилюються процеси розладнання та всихання 

пристиглих і стиглих дубових насаджень Лівобережного Лісостепу (Мєшкова, 

2005), і існує небезпека зниження їхньої продуктивності та ослаблення 

екологічних функцій (Ткач, Кобець, 2015). 

Стійкість дуба залежить не лише від лісорослинних умов, але й від 

структури та будови дубових деревостанів. Так було доведено, що опти-

мальним під час вирощування дубових насаджень у регіоні є застосування 

деревно-чагарникового та деревно-тіньового типів лісових культур (Кобець, 

2016). Під час формування деревостанів шляхом проведення рубок догляду слід 

звертати увагу на склад, будову та форму майбутніх насаджень, адже спрощена 

їхня структура зумовлює ослаблення та подальше погіршення санітарного 

стану деревостанів (Кобець, 2014, 2016).  

Таким чином, вивчення особливостей структури та породного складу 

дубових насаджень є важливим для розробки лісівничих заходів щодо 

покращення санітарного стану насаджень і посилення еколого-захисних 

функцій (Ведмідь, Мєшкова, Жежкун, 2006). Покращення росту лісових 

насаджень, підвищення їхньої продуктивності та покращення санітарного стану 

є необхідним для Харківського регіону, де ліс є основним стабілізатором 

екологічної ситуації і виконує переважно екологічні функції – водоохоронні, 

захисні, рекреаційні, природоохоронні і має обмежене експлуатаційне 

значення. 

Метою наших досліджень було оцінювання сучасного санітарного стану 

дубових деревостанів і динаміки основних лісівнично-таксаційних показників у 

ДП «Чугуєвсько-Бабчанське ЛГ» за останні 20 років. 

Основною причиною деградації дубових насаджень Харківського регіону є 

нераціональне господарювання в дубових лісах, їхнє інтенсивна експлуатація, 

що призвело до погіршення їхніх санітарного стану і структури, зрідження 

намету, знищення супутників дуба, що разом із несприятливими кліматичними 

явищами спричиняє ослаблення дерев, виникнення осередків масового 

розмноження листогризних комах, судинних мікозів, гнилей тощо.  
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Дослідження проводили протягом 2017 року у листяних насадженнях 

Печенізького і Малинівського лісництв ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ». Пробні 

площі закладали в мішаних 50–95-річних деревостанах штучного та природного 

походження Іа–ІІІ класів бонітету сухої та свіжої кленово-липової діброви. 

Закладання пробних площ, збір польових матеріалів та їхню обробку 

здійснювали згідно із загальноприйнятими у лісівництві та лісовій таксації 

методиками (Анучин, 1982). Пробні площі закладали разом із лісовою 

охороною згідно із чинними нормативами «Площі пробні лісовпорядні. Метод 

закладання» (2006). На пробних площах здійснювали суцільний перелік дерев з 

вимірюванням діаметрів мірною вилкою на висоті 1,3 м, висот дерев за 

допомогою висотоміра.  

Лісівничо-таксаційні показники дубових деревостанів встановлювали 

шляхом групування ділянок за десятирічними класами віку. Для кожного класу 

віку визначали площу і загальний запас, а також середньозважені діаметр і 

висоту насаджень, їхні вік, відносну повноту, клас бонітету, середню зміну 

запасу та запас на гектарі. Склад є однією з основних лісівничо-таксаційних 

ознак деревостану, яка визначає систему ведення лісового господарства на 

певній території, весь комплекс лісівничих заходів, спрямованих на 

вирощування головної, цінної для регіону породи та безпосередньо впливає на 

стан і продуктивність лісових насаджень (Бойко, 2006; Бородавка, 2007). 

Відомо (Чернявський, 2008), що інтенсивна експлуатація дубових лісів 

призвела до порушення їхніх природних структури і форми, підірвала стійкість 

і резистентність. Тому на пробних площах здійснювали суцільний перелік 

дерев за категоріями санітарного стану. Санітарний стан дерев визначали за 

допомогою шкали категорій стану, наведеної у «Санітарних правилах в лісах 

України» (1995). Згідно з цією шкалою виділяється шість категорій стану дерев 

– здорові, ослаблені, дуже ослаблені, всихаючі, свіжий та старий сухостій.  

Стан дубових насаджень і ступінь їхнього пошкодження характеризували 

індексом стану деревостанів (Іс), де 1,00–1,50 здорові насадження, 1,51–2,50 

ослаблені, 2,51–3,50 сильно ослаблені, 3,51–4,50 всихаючі, 4,51–6,00 мертві.  

Для ефективного ведення лісового господарства в дубових лісах 

Харківщини важливим є оцінювання динаміки лісівничо-таксаційних 

показників, які характеризують зміни, що відбуваються в структурі лісових 

насаджень регіону. Визначення цієї динаміки для дубових насаджень надає 

можливість виявити запровадити відповідні лісогосподарські заходи. 

 

Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, доцент Давиденко К.В. 
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХИСНИХ 

ЛІСОНАСАДЖЕНЬ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ДОКУЧАЄВСЬКЕ» 

 
М.С. Білогай 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

nikita.belogai1995@gmail.com 

 

Аграрне навчально-виробниче господарство «Докучаєвське» було створене 

у 1944 році на базі радгоспу «Комуніст», заснованого у 1928 році. У кінці 1940-

х років на лісогосподарському факультеті Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В. В. Докучаєва було організовано підготовку спеціалістів-

агролісомеліораторів. Починаючи з 1949 року колектив інституту разом з 

ученими УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького активно включився у всенародний 

рух за послаблення шкідливого впливу ерозійних процесів на 

сільськогосподарські землі. Як відомо, основним способом вирішення цього 

надважливого державного завдання, за В. В. Докучаєву, є створення системи 

захисних лісонасаджень.  

Згідно з проектом, розробленим під керівництвом завідувача кафедри 

лісових культур ХСГІ ім. В. В. Докучаєва професора І. О. Яхонтова, на 

території землекористування аграрного господарства «Докучаєвське» у 1949–

1953 рр. були закладені полезахисні, стокорегулювальні та прибалкові 

лісосмуги на площі 111,4 га, а на 1972 р. їхня площа збільшилася до 138,1 га. 

Головною породою були дуб звичайний і зрідка ясен, супутніми породами – 

клени гостролистий і польовий, зрідка яблуня, груша, клен татарський, із 

чагарників віддавали перевагу акації жовтій, скумпії, бирючині звичайній. 

Лісосмуги № 64, № 48, № 83 були закладені з дуба ранньої, проміжної та 

пізньої феноформ. 

Частина лісосмуг закладена гніздовим посівом жолудів дуба звичайного за 

способом Т. Д. Лисенка (№ 61, 63–66), частина – посівом рядково-лунковим 

способом (лісосмуга № 31) і садінням сіянців дуба рядковим способом. Супутні 

породи і чагарники вводили переважно садінням сіянців. У 1949 році було 

закладено найширшу 13-рядну лісосмуга № 70 – 4–5-річними сіянцями дуба 

звичайного і дичками ясена звичайного з нагірної діброви Скрипаївського 

навчального лісгоспу. Вирощування лісосмуг поєднували з вирощуванням 

сільськогосподарських культур (до віку змикання кронами). У перші роки у 

лісосмугах проводили ретельний агротехнічний догляд за ґрунтом, зріджували 

гнізда дуба, у центральні органи влади посилали щорічні звіти за виконані 

роботи. 

Наукові дослідження у 1949–1972 рр. здійснювали у таких напрямах 

(Б. Ф. Остапенко, М. Р. Казюта, 1972): 

– вплив покривних сільськогосподарських культур і попередників на ріст 

посівного дуба у перші роки вирощування лісових смуг (Б. Ф. Остапенко); 
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– осінні посіви жолудів (П. С. Супрун); 

– ріст лісових смуг залежно від способу їхнього створення 

(Б. Ф. Остапенко, Ф. Г. Волошаненко, М. Р. Казюта); 

– рубки догляду у полезахисних насадженнях (М. Р. Казюта); 

– кореневі системи дуба гніздових і рядкових лісосмуг (Б. Ф. Остапенко, 

М. Р. Казюта); 

– вплив лісових смуг на природне середовище і урожайність сільсь-

когосподарських культур (М. Р. Казюта).  

Починаючи з 1987 року доцент О. П. Андрущенко досліджував вологість 

ґрунту, сумарне водоспоживання та урожайність зрошуваної люцерни на 

захищених лісосмугами полях, вплив рубки догляду на водний режим 53-річної 

дубової п’ятирядної лісосмуги (накопичення весняної ґрунтової вологи і 

вологозапаси 1-метрового шару ґрунту, загальна витрата вологи лісосмугою); 

вивчав фенологічні форми дуба у лісосмугах, стан та історію створення 

лісосмуг. 

Результати всіх багаторічних досліджень свідчать, що у захисних лісових 

насадженнях навчального господарства «Докучаєвське» гостро необхідно 

провести рубки догляду та санітарні рубки, підняття крон до висоти 4,0 м, 

сформувати рівномірну ажурно-продувну конструкцію, а також здійснювати 

охорону від самовільних рубок. Слід найповніше використати тривалий 

економічно ефективний меліоративний потенціал 67-річних дубових 

полезахисних лісосмуг – зеленого щита дослідних полів нашого 

агроуніверситету.  

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Андрущенко О.П.  
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ПРИРОДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

О. В. Болотов 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

bolotov.aleksandr.2017@mail.ru 

 

Ю. В. Харченко  

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького  

 

Сучасний етап розвитку суспільства висуває до найважливіших і 

актуальних завдань науки проблему вирішення питання ефективного 

використання земель як ресурсу загалом, зокрема земель лісового фонду. 

Дослідженнями вчених створено систему теоретичних положень, і розроблені 

практичні рекомендації щодо оцінки рівня ефективного використання лісових 

земель. Водночас ці досягнення в умовах переходу України на ринкові засади 

господарювання не зменшують актуальності проблеми. В науковій літературі 

триває широка дискусія з питань ефективного використання лісових земель. 

Одним із основних факторів ефективного використання земель лісового 

фонду є раціоналізація використання їхнього природного потенціалу, який 

відображається лісорослинними умовами. Методичні питання щодо визначення 

потенціалу лісорослинних умов відпрацьовано на прикладі лісів Харківщини. 

Аналіз показників лісового фонду Харківської області проведено за 

матеріалами обліку лісів станом на 01.01.2011 року [Довідник з лісового фонду 

України, 2012]. Загальна площа території області становить 3141,8 тис. га., 

площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – 378,3 тис. га, лісистість 

– 12,0 %. У структурі ґрунтового покриву області домінують чорноземи (1775,2 

тис. га) та опідзолені ґрунти (253,7 тис. га), які є потенційно родючими. 

За лісорослинним районуванням Харківська область належить до 

Лівобережної частини України і розташована в двох природно-кліматичних 

зонах –Лівобережному Лісостепу і Степу. Основою для класифікації типів 

лісорослинних умов в Україні є едафічна сітка Алексєєва-Погребняка. 

Відповідно до неї всі лісорослинні умови за багатством (трофністю) 

розподіляють на бори (А), субори (В), суґруди (С) та ґруди (D). Залежно від 

рівня зволоженості кожну з цих груп розподіляють на дуже сухі (0), сухі (1), 

свіжі (2), вологі (3), сирі (4), мокрі або заболочені (5). 

Аналіз розподілу лісових земель Харківської області за лісорослинними 

умовами свідчить, що найбільш розповсюдженими є груди (близько 57 %) і 

субори (понад 21 %). Значно меншу частку становлять борові (близько 10 %) та 

сугрудові (майже 11 %) трофотопи. Найбільшу площу займають свіжі (75,1 %) і 

значно меншу – сухі (18,5 %) гігротопи. Загалом родючі ґрунти (сугруди і 

груди) займають понад 68 %. Найбільш поширеними і оптимальними за 

вологістю є свіжі типи (75,1 %). Таким чином лісорослинні умови області є 

сприятливими для вирощування, насамперед, цінних деревних порід – сосни і 
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дуба. Вони утворюють насадження високої продуктивності з деревостанами, які 

відзначаються довговічністю та високою стійкістю щодо дії несприятливих 

природних і антропогенних факторів. 

За таблицями природної продуктивності корінних деревостанів рівнинної 

частини України, розробленими в УкрНДІЛГА, було визначено продуктивність 

насаджень, які характеризуються найбільшим запасом деревини у віці головної 

рубки (Методичні вказівки щодо визначення потенційної продуктивності 

лісових земель та ступеня їх використання., 1973). Вік головної рубки 

прийнятий за довідково-нормативними матеріалами, які діють в Україні 

(Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии, 

1987).  

Порівняння продуктивності насаджень за натуральними показниками (в 

кубічних метрах) є правомірним стосовно насаджень, які сформовані однією 

деревною породою. Водночас кожному типу умов місцезростання характерний 

свій набір і поєднання порід у корінному деревостані. Тому окремі типи 

лісорослинних умов відрізняються між собою не лише абсолютною величиною 

деревного запасу, але й продукують якісно неоднорідну деревину.  

Результати дослідження свідчать, що у Лівобережному Лісостепу 

Харківської області найбільшу потенціальну продуктивність мають свіжі 

сугруди (С2) – 730 м
3
/га, вологі сугруди (С3) – 679 м

3
/га та свіжі субори (В2) – 

632 м
3
/га. Ця закономірність має місце і в Степу. Найменшу продуктивність у 

Лісостепу мають сухі груди (D1) та сухі бори (А1), в Степу – сухі сугруди (С1), 

сухі бори (А1) та сухі груди (D1). Відмінності в продуктивності однойменних 

типів лісорослинних умов в Лівобережному Лісостепу і Степу виникають 

унаслідок впливу природно-кліматичних умов на родючість лісових ґрунтів.  

Таким чином, вважливим інструментом виявлення рівня природної 

родючості лісових земель є оцінювання природного потенціалу лісорослинних 

умов. Застосований підхід дає змогу визначити господарську нерівноцінність 

земель, об’єктивно оцінити потенційні можливості лісорослинних умов і 

виявити резерви підвищення ефективності використання земель лісового 

фонду. Аналіз лісорослинних умов Харківської області дав змогу встановити 

порівняльну цінність типів умов місцезростання. Порівняння даних про 

фактичний стан лісового фонду з природним потенціалом за кожним типом 

лісорослинних умов і визначення рівня використання природного потенціалу 

дає змогу оцінити наявні резерви підвищення продуктивності лісових угідь. 

 

Науковий керівник – канд. екон. наук, с.н.с Торосов. А.С.  
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ПРОСТОРОВА ДИНАМІКА ОСЕРЕДКІВ УСИХАННЯ  

СОСНОВИХ ЛІСІВ У ДП «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛГ» 

 

О. І. Борисенко 

УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького  

xalekter@gmail.com 

 

Останнім часом у багатьох країнах Європи, у тому числі в Україні 

поширилися осередки всихання соснових лісів. На тлі несприятливих для лісу 

змін клімату розповсюдилися шкідливі комахи, зокрема верхівковий короїд Ips 

acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). На відміну 

від багатьох інших шкідників сосни, цей короїд заселяє гілки та верхівки 

стовбурів, що ускладнює виявлення перших ознак заселення дерев. 

Верхівковий короїд є спроможним розвиватися в декількох поколіннях на рік, у 

тому числі сестринських і заселяти дерева практично постійно в період від 

початку травня до кінця серпня. Заселені дерева упродовж декількох тижнів 

ослаблюються та всихають, а їхні крони змінюють колір від зеленого до 

сіруватого та червонуватого.  

Верхівковий короїд формує осередки у вигляді куртин, заселюючи 

спочатку сильно ослаблені дерева, а за високої чисельності – менш ослаблені. 

За відсутності сприйнятливих для заселення дерев жуки долають сотні метрів і 

утворюють осередки на нових місцях. Чим менше сприйнятливих дерев у лісі, 

тим більшою є відстань між осередками, і тим меншою є площа осередків. 

Кількісне оцінювання просторово-часової динаміки осередків верхівкового 

короїда здійснювали лише в Італії в лісовому масиві, де під час масового 

розмноження цього шкідника не проводили ніяких санітарно-оздоровчих 

заходів. В Україні цим питанням досі не приділяли уваги. 

Метою наших досліджень було виявлення особливостей просторово-

часової динамки осередків усихання соснових лісів у 2014–2017 рр. на прикладі 

ДП "Тетерівське ЛГ". 

Для аналізу було використано карти лісового фонду зазначеного лісгоспу, 

прив’язані до географічних координат місцевості та бази даних ВО 

"Укрдержліспроект", а також відомості стосовно площі осередків усихання 

соснових лісів за 2014–2017 рр. Побудову тематичних карт і розрахунки, 

зокрема з урахуванням категорій земель і стану насаджень у сусідніх виділах 

здійснювали з використанням ГІС-технологій. За допомогою програмного 

забезпечення QGIS 2.18 формували просторовий запит з виконанням 

предикатів сусідства, належності та примикання.  

Проведений аналіз свідчить, що площа осередків усихання соснових 

насаджень у ДП "Тетерівське ЛГ" зросла від 1296,7 га у 2014 р. до 2406,1 га у 

2017 р. При цьому у 2014–2016 рр. площа цих осередків зростала в усіх 

лісництвах, а у 2017 році у двох лісництвах із восьми (Блідчанському і 

Тетерівському) цей показник був меншим, ніж у попередньому році. 
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За періоди 2015 / 2014 рр. і 2017 / 2016 рр. площа осередків усихання сосни 

в лісовому фонді ДП "Тетерівське ЛГ" збільшилася в 1,1 разу, а за період 2016 / 

2015 рр. –в 1,5 разу. В окремих лісництвах площа осередків усихання сосни 

збільшилася у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. від 0,7 (Блідчанське) до 3,4 

(Кухарське) разу. У 2016 р. темпи росту осередків усихання зросли у п’яти 

лісництвах із восьми з максимумом (2,1 разу) у Блідчанському, а у 2017 р. 

зменшилися у п’яти лісництвах із восьми і мали найменші значення у 

Блідчанському (0,9) і Тетерівському (0,7) лісництвах. 

Результати обстежень насаджень свідчать, що нові осередки всихання 

сосни виникали упродовж кожного вегетаційного періоду. Так площа осередків 

у ДП "Тетерівське ЛГ", визначена на початок 2014 р., становила 821,7 га, або 

54,5 % від площі, визначеної на кінець року. Вже у березні було виявлено 

осередки на площі 53,4 га, у червні – на площі 507,2 га, у липні – на 109,2 га. 

Загалом у період від березня до серпня 2014 р. було виявлено 689,6 га нових 

осередків, причому 73,8 % їхньої "додаткової" площі припадало на червень, 

коли вилітало потомство жуків, які заселили дерева навесні, і дещо менше 

(15,9 %) – на липень, коли вилетіло потомство сестринського покоління. 

Площа осередків у ДП "Тетерівське ЛГ", визначена на початок 2015 р., 

становила 928,8 га, причому на 13,5 % площі було призначено суцільні 

санітарні рубки. Як і в попередньому році, площа осередків усихання 

продовжила збільшуватися, причому на червень і липень припадало 27,1 і 

35,3 % "додаткової" площі. У зв’язку з подовженням процесів усихання в 

осередках попереднього року, на значній частині площі, пройденої у 2014 р. 

вибірковими санітарними рубками, довелося призначати суцільні санітарні 

рубки. У 2016 р. додаткове збільшення площі осередків усихання реєстрували з 

вересня до жовтня, причому більшість "додаткової" площі (31,7 %) також 

припадала на липень. 

У 2017 р. всі наявні осередки (2406,1 га) було розподілено за 

інтенсивністю всихання на три градації (низька, помірна та висока), а за 

характером всихання – на поодинокий, груповий і суцільний. Насадження на 

найбільшій площі (42,6 %) характеризувалися помірною інтенсивністю 

всихання, лише для насаджень із суцільним всиханням воно мало високу 

інтенсивність. За характером всихання загалом переважало групове (57,8 %), 

що узгоджується з відомостями про особливості формування осередків 

верхівкового короїда.  

 

Науковий керівник – канд. екон. наук, с.н.с. Полупан А. В. 
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СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ ОСЛАБЛЕННЯ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО У 

ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

В.Л. Борисова 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

borisova.valentina@ukr.net 

 

Ослаблення ясена звичайного останнім часом реєструють у межах усього 

його ареалу. З метою виявлення ознак і симптомів ослаблення цієї породи нами 

у 2017 році було обстежено 2112 дерев віком від 18 до 110 років у насадженнях 

повнотою від 0,3 до 0,8 із часткою ясена у складі від 2 до 6 одиниць у типах 

лісорослинних умов С2, С3, D1, D2 і D3. 

Було виявлено морозобоїни, механічні пошкодження дикими тваринами, 

сухі гілки у кронах, водяні пагони, ознаки окоренкової гнилі, туберкульозу 

(збудник – бактерія Pseudomonas syringae pv. savastanoi (Smith) Gardan, Bollet, 

Abu Ghorrah, Grimont and Grimont), заселення стовбуровими комахами, плодові 

тіла дереворуйнівних грибів (ДРГ). 

У місцях механічних пошкоджень часто розвивалася окоренкова гниль. У 

зв’язку із недостатньою вологістю 2017 року плодові тіла опенька (Armillaria 

mellea (Vahl.) Quél) не формувалися, але на деяких деревах можна було виявити 

його ризоморфи. 

Сильно ослабленими виявилися насадження лише на шести пробних 

площах (індекс санітарного стану 2,5–3,2). Максимальне значення показника 

дехромації сягало 11,6 %. Дерев старого сухостою не було виявлено, а частка 

свіжого сухостою не перевищувала 5 % лише на двох пробних площах (ПП). 

Дефоліація дерев ясена в обстежених лісових насадженнях була невисокою 

(максимальне значення для ПП 33,6 %) та спричиненою переважно 

довгоносиком ясеневим слизистим Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775) 

(Curculionidae). 

Дерева з наявністю сухих гілок становили в середньому 52 %, середнє та 

максимальне значення поширення окоренкових гнилей становило 39 і 96 %, 

заселених комахами – 20 і 83 %, з водяними пагонами – 26 і 60 %, з ознаками 

туберкульозу – 9 і 52 %, з механічними пошкодженнями – 4 і 20 %, з наявністю 

плодових тіл ДРГ – 2 і 14 %, морозобоїн –2 і 13 %. 

Достовірної кореляції між частотою прояву окремих чинників ослаблення 

дерев і характеристиками насадження виявити не вдалося. 

Водночас частка дерев із наявністю сухих гілок достовірно корелювала з 

часткою заселених комахами дерев (r=0,34; r0,05 =0,29), а частка дерев із 

ознаками туберкульозу – із частками дерев із плодовими тілами грибів (r=0,55; 

r0,05 =0,29) і з наявністю сухих гілок (r=0,36; r0,05 =0,29). Зі збільшенням частки 

дерев із ознаками туберкульозу зростала дефоліація (r=0,29; r0,05 =0,29). 

З віком зростали частка дерев із ознаками туберкульозу (r=0,32; r0,05 =0,29), 

окоренкових гнилей (r=0,34; r0,05 =0,29), плодових тіл грибів (r=0,41; r0,05 =0,29). 
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Порослеві насадження мали дещо гірший санітарний стан (індекс стану 

насіннєвих і порослевих насаджень 2,2 і 2,7 відповідно), дещо більші 

дефоліацію (9,52 і 12,2 %) та дехромацію (2,8 і 4,1 %), більшу частку дерев із 

наявністю водяних пагонів (11,5 і 27,4 %), ознак заселення комахами (9 і 

20,4 %), морозобоїнами (1 і 2,4 %). Меншою мірою відрізнялися частки дерев, 

уражених окоренковими гнилями (33,8 і 38,8 %) та з механічними 

пошкодженнями (3 і 3,7 % відповідно). 

Водночас у насіннєвих насадженнях були більшими частки свіжого 

сухостою (2 і 0,8 % у насіннєвих і порослевих насадженнях відповідно), дерев 

із наявністю плодових тіл грибів (3,8 і 1,9 %). 

Індекс санітарного стану, рівні дефоліації та дехромації у насіннєвих 

штучних насадженнях свіжого та вологого сугруду (D2 і D3) не відрізнявся. 

Частка дерев із наявністю плодових тіл грибів була більшою в D2 (3,6 і 0 %), а 

частки дерев із ознаками туберкульозу (3,6 і 10,8 %), сухими гілками (41,1 і 

100 %), водяним пагонами (16,1 і 40,5 %), окоренковою гниллю (33,9 і 48,6 %) 

та заселенням комахами (8,9 і 40,5 %) більші у D3. 

Зіставлення порослевих насаджень однакового віку (25 років) та з 

подібним середнім діаметром (10 і 12 см) у С2 і С3 свідчить про дещо гірший 

їхній санітарний стан у С2 (2,3 і 2,2 у С2 і С3 відповідно), більшу дефоліацію 

(8,3 і 4 %), частку свіжого сухостою (1,2 і 0 %). Водночас у С3 було визначено 

більшу частку дерев із ознаками туберкульозу (0 і 8 % у C2 і C3 відповідно), 

водяних пагонів (26,7 і 60 %), дерев із ознаками окоренкової гнилі (17,1 і 44 %), 

а також дерев із механічними пошкодженнями (14,7 і 20 %).  

У порослевих деревостанах у свіжому груді з віком достовірно корелюють 

індекс санітарного стану дерев ясена (r=0,65; r0,05 =0,63), частка дерев із 

ознаками туберкульозу (r=0,70; r0,05 =0,63), із наявністю сухих гілок (r=0,64; 

r0,05 =0,63) і поселень стовбурових комах (r=0,65; r0,05 =0,71). 

На стовбурах живих дерев виявлено плодові тіла ДРГ: Bjerkandera fumosa 

(Pers.) P. Karst. – трутовика димчастого; Fomes fomentarius (L.) Fr. – трутовика 

справжнього; Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk. – трутовика плоского; 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill – трутовика сірчано-жовтого; Oxyporus 

populinus (Schumach.) Donk – оксипоруса тополевого; Phellinus nigricans (Fr.) P. 

Karst. – трутовика несправжнього; Schizophyllum commune Fr. – схізофіла 

звичайного; Trametes versicolor (L.) Lloyd – траметеса різнобарвного; Trametes 

ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden – траметеса охряного; Trametes hirsuta 

(Wulfen) Pilat – траметеса волосистого.  

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Мєшкова В.Л. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСАДЖЕНЬ ПРИРОДНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ НА ЗЕМЛЯХ ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ В УМОВАХ НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

С.М. Бруй, М.М. Ведмідь  

Харківський національний аграрний університет ім.В.В. Докучаєва  

bruiserhii@ukr.net 

 

Лісистість території України, за даними національної методики її 

розрахунку, становить 15,9 %. У жодній природній зоні країни не досягнуто її 

оптимальних значень. 

Лісистість Полісся становить 26,8 % за оптимального значення 32,0 % 

(Ткач, 2012). Вкрита лісом площа лісів Полісся сягає 4.2 млн. га (Терентьєв, 

2015). Для досягнення оптимальної лісистості необхідно створити 220 тис. га 

нових лісів. 

В Україні лісовідновлення та лісорозведення здійснювали переважно 

штучним шляхом. У другій половині минулого століття питома вага 

природного лісовідновлення внаслідок масштабних лісокультурних робіт 

сягнула свого історичного мінімуму і в окремі роки становила менше 20 % 

(Ведмідь та ін., 2008). Відтворення лісових ценозів з урахуванням особливості 

природного генезису відтворення лісів і розвитку лісових екосистем забезпечує 

природне поновлення лісів (В. М. Маурер, С. А. Корень, 2014). 

В останні два десятиліття значні площі земель сільськогосподарського 

призначення не використовуються за цільовим призначенням. На земельних 

ділянках, що межують із лісами та насадженнями лінійного типу, особливо в 

Поліссі, триває їхнє залісення природним шляхом. Насадження формуються 

чисті та мішані залежно від складу порід материнського насадження. 

Метою досліджень було вивчення особливостей формування насаджень 

природного походження на землях сільськогосподарського призначення в 

умовах суборів Новгород-Сіверського Полісся. 

До завдань входило: 

– вивчити особливості формування чистих соснових та чистих листяних 

насаджень у віці до 20 років на різній відстані від материнського насадження; 

– визначити таксаційні характеристики насаджень природного походження 

та оцінити їхній санітарний стан; 

– порівняти таксаційні характеристики насаджень штучного та природного 

походження. 

Закладення пробних площ та лісівничо-таксаційні дослідження на них 

проводили за загальноприйнятими у лісівництві і лісовій таксації методиками. 

Результати. Дослідження природного поновлення сосни звичайної та 

берези повислої проводили на відстані від материнського насадження 50, 100, 

150 м. Материнське насадження: склад – 10 Сз, вік – 70 років, В2, природне 

поновлення рівномірне (10Сз), віком 6–14 років, 4 тис. шт./га, санітарний стан 
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ІІ,1, коефіцієнт стійкості 0,67. Дерева I класу віку становлять від 73 до 87,1 %. 

На відстані від материнського насадження 150 м кількість дерев I класу віку на 

14,1 % більша, ніж на відстані 50–100 м від материнського насадження. На 

вказаних відстанях середні Н та D становлять 6,0 і 6,1 м та 11,2 і 9,1 см 

відповідно. Насадження перевершують за висотою на 7,1–8,4 %, а за діаметром 

на 8,3–33,3 % насадження, розташоване на відстані 150 м, що пояснюється 

меншою кількістю дерев II класу віку. Запас деревини на 1 га на відстані від 

материнського насадження 50, 100 і 150 м становить 47, 34 та 37 м
3
/га, тобто 

залежності величини запасу від відстані до материнського насадження не 

встановлено. 

Аналіз даних стосовно насаджень природного та штучного походження у 

свіжому суборі (кв. 11 діл. 32 пл. 0.9 га, ДП «Н-Сіверська ЛНДС») у віці 10 

років встановлено, що Нсер. та Dcер. у насадженні природного походження 

вищі на 15,9 та 34,7 %. Індекс санітарного стану і коефіцієнт стійкості штучно 

створеного соснового насадження становлять 2,5 і 1,0 та є нижчими, ніж у 

насадженні природного походження. 

Оскільки максимальна ширина лісосіки становить 200 м (Правила рубок 

головного користування, 2009), то природне відновлення сосни звичайної 

забезпечить формування високопродуктивного насадження. 

В результаті дослідження насадження природного походження берези 

повислої (10Бз) у віці 10 років у С2 встановлено: кількість дерев – 3,9 тис. 

шт./га, Нсер. – 6,3 м, Dсер. – 4.4 см, запас – 52 м
3 
/га, що перевершує 

нормативні показники за висотою на 16,7 %, за діаметром – на 15,7%. 

Насадження рівномірно розташоване на площі, суттєвої різниці ні за складом, 

ні за таксаційними показниками на відстані до 300 м від материнського 

насадження не встановлено, а на дальшій відстані кількість дерев на 1 га 

зменшується. 

Таким чином, в умовах Н-Сіверського Полісся, природне поновлення 

сосни звичайної та берези повислої достатнє для формування високопродук-

тивних насаджень, що підтверджує економічну й екологічну недоцільність 

створення лісових культур у регіоні. Потрібно оцінити землі, на яких відбулося 

природне відновлення лісів, визначити подальше їхнє використання та змінити 

їхнє цільове призначення на землі лісогосподарського призначення, що дасть 

можливість збільшити лісистість у державі. 
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ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ  

ЛІСОВОЇ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ 

 

В.А. Булах  

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

bulakh.vova@mail.ru 

 

Ще не так давно поняття «лісові дороги» (принаймні, в Україні) вважалося 

зрозумілим і складності не викликало. Лісовою дорогою вважали стежку або 

прокладений автомобілем шлях із колією, яка щоразу давала про себе знати у 

дощову погоду. 

Нині ситуація докорінно змінилася. Європа вже давно працює над 

будівництвом справжніх лісових доріг, а не напрямків, як колись називали 

українські шляхи у лісах. Так будівництво доброї дороги у лісі – справа нелегка 

і коштовна, але експлуатація лісової техніки на бездоріжжі обходиться ще 

дорожче. Високі транспортні витрати, дорога техніка, важкодоступні і майже 

непроходимі місцини – все це дало поштовх українським лісівникам по-новому 

ставитися до питання необхідності шляхів у лісі, хоча у багатьох лісових 

господарствах країни й раніше будували дороги, хіба, можливо, не такі 

потужні, як тепер. 

Сьогодні у державі чітко визначені пріоритети, серед яких лісова 

інфраструктура посідає важливе місце. Лісові дороги в Україні почали будувати 

доволі швидкими темпами і високими потужностями. Маючи напрацювання і 

досвід інших держав, ми можемо влаштовувати довговічне полотно. Адже 

висока ступінь ефективності лісового господарства європейських країн 

заснована на логістичних ланцюжках, у яких щільна мережа лісових доріг 

відіграє провідну роль. Президент України і уряд держави ставлять перед 

Держагенством завдання розвивати лісову інфраструктуру. Будівництво 

сучасних доріг наблизить лісову галузь України до євростандартів. За даними 

експертів, 80 % лісових угідь лишаються недоступними для наземного 

транспорту. 

Вірне розміщення доріг належного технічного рівня створює передумови 

поліпшення організації виробничих процесів, зменшення капітальних витрат на 

будівництво і щорічні витрати на перевезення. Від якості доріг залежать 

витрати пального, знос гуми, витрати на ремонт, заробітну плату 

обслуговуючого персоналу тощо. Усе це входить до транспортних витрат і 

впливає на собівартість продукції. 

Перед розробкою проекту розміщення дорожньої мережі, технічного 

проекту конкретних доріг на території лісозаготівельних підприємств 

виконується спеціальний комплекс дорожніх вишукувань. Дорожні 

вишукування поділяють на економічні й технічні.  

Основними економічними показниками, що визначають технічний рівень 

дороги, є вантажонапруженість та інтенсивність руху. 
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Сумарна кількість вантажів, перевезених по дорозі за одиницю часу (у 

нетто-тоннах або кубометрах на рік) називають вантажонапруженістю. 

Кількість автомобілів, що проходять через поперечний переріз дороги за 

одиницю часу (середньодобове значення) називається інтенсивністю руху. 

За матеріалами технічних вишукувань розробляють робочий проект 

автомобільної лісовозної дороги, до складу якої входять: 

– плани траси, повздовжній профіль, поперечні профілі різних форм 

земляного полотна з використанням типових креслень;  

– розрахунки обсягів земляних та інших видів робіт, потреба в дорожньо-

будівельних матеріалах, механізмах, транспорті, робочій силі; 

– кошторисо-фінансовий розрахунок, що визначає обсяги витрат на 

будівництво дороги; 

– пояснювальна записка з обґрунтуванням прийнятих проектних рішень. 

У зв’язку з відсутністю коштів (однією з найважливіших причин) лісова 

транспортна мережа розвинена нерівномірно, однак не можна зменшувати 

обсяги будівництва лісових доріг, слід підтримувати технічний стан існуючих 

доріг, тому що відмова від будівництва та ремонту доріг спричиняє низьку 

ефективність лісопромислового виробництва, негативно впливає на 

продуктивність праці робітників та охорону навколишнього середовища, не дає 

змогу перевести автомобільний транспорт лісу з екстенсивного на інтенсивний 

шлях розвитку, затримує впровадження сучасних систем машин і технологій. 

Виходячи з вище викладеного, потрібні нові підходи та шляхи щодо 

вирішення проблем здешевлення будівництва та експлуатації лісових доріг із 

широким застосуванням передового досвіду країн Європи з огляду на ринкові 

відносини. 

 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Гопцій О.Б. 
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СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРОСЛИННОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ДУБНЯКАМИ КОЧЕТКІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА  

(І–ІІ) ДП «ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКЕ ЛГ» 

 

К.О. Варвінська, В.В. Горошко  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Показник рівня використання лісорослинного потенціалу є відображенням 

фактичної продуктивності деревостанів через призму сукупності фізико-

географічних чинників та діяльності людини.  

За результатами аналізу фактичної продуктивності корінних деревостанів у 

переважаючих типах лісу можливо визначити резерви щодо підвищення 

продуктивності цих деревостанів, установити черговість призначення 

відповідних лісогосподарських заходів у лісах лісогосподарського 

підприємства та як наслідок посилити корисні екологічні та інші функції лісів. 

Дослідженням підлягали вкриті лісовою рослинністю землі у межах 

Кочетківського лісництва (І–ІІ) ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ».  

Встановлено, що переважаючим едатопом у складі вкритих лісовою 

рослинністю земель досліджуваного лісництва є свіжий груд, переважаючим 

типом лісу − свіжа кленово-липова діброва. Відповідний тип лісу 

представлений на площі 4,1 тис. га, або 91 % від загальної площі вкритих 

лісовою рослинністю земель досліджуваного лісництва. 

Різноманіття складу порід деревостанів лісництва доволі широке. 

Найбільші площа та запас характерні для деревостанів із переважанням у складі 

дуба звичайного, сосни звичайної, ясеня звичайного та тополі білої. 

Вікова структура деревостанів лісництва є доволі нерівномірною. 

Найбільш представлені середньовікові деревостани, частка яких становить 81 % 

загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель. Перестійні деревостани 

становлять лише 1 % площі, молодняки – 8 %, пристиглі – 7 %, стиглі 

деревостани – 3 %. 

За повнотою лісовому фонді Кочетківського лісництва (І–ІІ) переважають 

деревостани з повнотою 0,7−0,8 (95 % від загальної площі вкритих лісовою 

рослинністю земель). 

У свіжій кленово-липовій діброві корінні типи деревостанів (дубняки) 

займають майже 98 % площі типу лісу. При цьому похідні деревостани 

представленні акацієвими, тополевими деревостанами, а також кленарниками 

та ясениками. Загальна частка їхньої площі становить близько 2 % від загальної 

площі свіжої кленово-липової діброви. Похідні деревостани переважно 

формуються у складі насаджень І–ІІІ класів віку. 

Частка дубняків вегетативного походження у складі деревостанів свіжої 

кленово-липової діброви становить 62 %, а частка насіннєвих деревостанів – 

лише 36 %.  

Насіннєві деревостани переважають у віці молодняків, жердняку, частково 

у середньовікових (V−VІ класи віку) і перестійних лісах.  
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За результатами детального аналізу таксаційних показників корінних 

дубових деревостанів у свіжій кленово-липовій діброві Кочетківського 

лісництва (І–ІІ) встановлено, що у складі досліджуваних деревостанів за 

площею переважають середньовікові дубняки, які представленні на площі 3,4 

тис. га, або 85 % від площі дубняків у свіжій кленово-липовій діброві. 

Молодняки представлені на доволі малій площі (близько 1 %); 

За площею у складі дубняків переважають деревостани ІІ класу бонітету. 

Відповідні деревостани представлені на площі близько 3,3 тис. га, або 81 % від 

загальної площі дубняків у свіжій кленово-липовій діброві.  

Частка площі дубняків І класу бонітету становить 7 %, ІІІ – 11 %, ІV – 1 %. 

За площею переважають дубняки з повнотою 0,7 і 0,8, частка площі яких 

становить 56 і 32 % відповідно. 

Найбільша середня зміна запасу характерна для середньовікових дубняків. 

Максимальне значення характерне дубнякам VІІІ класу віку, із віком воно 

зменшується, про що свідчить середня зміна запасу перестійних деревостанів. 

За результатами аналізу показника використання лісорослинного 

потенціалу корінними дубняками у свіжій кленово-липовій діброві 

Кочетківського лісництва (І–ІІ) встановлено: 

– середній показник використання лісорослинного потенціалу 

досліджуваними дубняками доволі високий та становить близько 72 %;  

– максимальний показник використання лісорослинного потенціалу 

характерний для середньовікових деревостанів і становить 70−74 %; 

– мінімальний рівень використання лісорослинного потенціалу 

характерний для дубняків у віці жердняку – 41 %.  

Визначений ступень використання лісорослинного потенціалу свідчить 

про необхідність впровадження у лісах Кочетківського лісництва (І−ІІ) 

лісогосподарських заходів, спрямованих на підвищення їхньої продуктивності. 

Насамперед необхідно оптимізувати вікову структуру дубняків у свіжій 

кленово-липові діброві, спрямувати діяльність підприємства на формування 

високостовбурного дубового господарства за рахунок зменшення площі 

дубняків порослевого походження 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ УРАЖЕНОСТІ БОРОШНИСТОЮ РОСОЮ 

КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У ДП «ВОВЧАНСЬКЕ ЛГ» 

ХАРКІВСЬКОГО ОУЛМГ 

 

М.М. Василенко 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

Борошнисторосяні (ерізіфальні) гриби викликають небезпечне 

захворювання – борошнисту росу та найчастіше паразитують на дубі 

звичайному, гірському, пухнастому, рідше – на північному, буках і їстівному 

каштані тощо, заподіюючи найбільшу шкоду розсадникам і молодим культурам 

(Гелюта, 1989).  

Вплив комплексу факторів, а саме, весняних приморозків, ушкодження 

ранньовесняним комплексом шкідників поряд із епіфітотійним розвитком 

«борошнистої роси» може спричиняти повну загибель посівів дуба в 

розсадниках і культурах (Мінкевич, 1986).  

Загальним симптомом цього захворювання є поява на листах білого 

борошнистого нальоту з наступним утворенням на ньому клейстотеціїв у 

вигляді дрібних чорних кульок. Уражені листки в місцях утворення нальоту 

жовтіють, скручуються й передчасно засихають. Хвороба поширена в 

розсадниках, молодих культурах, полезахисних лісосмугах, лісопарках.  

В останні роки на території Харківської області поширилися осередки 

цього захворювання у розсадниках і лісових культурах. Це викликає 

необхідність оцінювання ступеня ураження рослин для визначення доцільності 

застосування сучасних фунгіцидів. Тому метою наших досліджень було 

визначення поширення та розвитку борошнистої роси на дубі в розсадниках ДП 

«Вовчанське ЛГ». 

Обстеження розсадників здійснювали тричі протягом 2017 року в 

розсадниках Старицького лісництва (урочище «Кульма», кв.87, вид 4–7). 

Під час обстеження у стрічкових посівах 2-річного дуба звичайного 

закладали облікові ділянки 1×1 метр. Загалом проводили обліки на 10 ділянках 

(ділянки розташовували конвертом) із суцільним переліком сіянців. Частину 

уражених і загиблих сіянців викопували для проведення лабораторного аналізу.  

Під час відбору зразків для лабораторного аналізу рівномірно на всій 

ділянці здійснювали перелік сіянців із розподілом на здорові та хворі та на 

підставі отриманих даних розраховували орієнтовну поширеність хвороби. 

Для точного оцінювання поширеності захворювання сіянців борошнистою 

росою на пробах уражені рослини розподіляли за категоріями: 0 – здорова 

рослина; 1 – слабке ураження, охоплює менше 10 % листкової поверхні (або 

загалом вегетативних органів рослини); 2 – помірне ураження, 11–25 % 

листкової поверхні (або загалом вегетативних органів рослини); 3 – сильне 

ураження, хворобою охоплене 26–50 % листкової поверхні (або загалом 

вегетативних органів рослини); 4 – уражено понад 50 % поверхні листкової 
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пластини (або загалом вегетативних органів рослини); 5 – рослина відмирає або 

загинула в результаті розвитку хвороби. 

За даними ДП «Вовчанське ЛГ», протягом 2008–2018 років збільшується 

площа осередків хвороби в зімкнених лісових насадженнях і незімкнених 

культурах. Унаслідок постійного існування локальних і масових осередків 

борошнистої роси у лісових насадженнях лісгоспу постійне інфекційне 

навантаження негативно впливає на стан створюваних культур дуба 

звичайного. У зв’язку з неможливістю обробки зімкнених насаджень дуба 

фунгіцидами в умовах складного рельєфу заходи захисту насаджень від 

борошнистої роси проводять лише у незімкнених культурах. 

Нами встановлено, що борошниста роса у розсадниках розвивається на 

всіх обстежених ділянках. Перші ознаки хвороби виявлені під час першого 

обстеження розсадників 01–02.06.2017 р., коли поширеність хвороби становила 

в середньому 17,2 %. Хвороба виявлялася на окремих сіянцях, на молодих 

листках і пагонах у вигляді білого, спочатку павутинного, а пізніше – 

борошнистого нальоту на нижньому боці листкової пластинки у вигляді 

окремих плям. Під час проведення другого обстеження 1–2 липня 2017 року 

поширеність хвороби становила 72,3 % із середньою інтенсивністю розвитку 

28,6 %. Наліт міцелію вже охоплював листки повністю з обох боків, частина 

листків стали гофрованими й потемніли.  

Частину уражених саджанців використали для проведення 

фітопатологічного аналізу у вологих камерах (чашках Петрі) для дослідження 

розвитку міцелію та підтвердження наявності борошнистої роси (збудник – 

гриб Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam, Erysiphales, 

Leotiomycetes).  

Отримані дані щодо ураження культур дуба борошнистою росою дали 

змогу зробити висновок щодо високої інтенсивності розвитку хвороби. 

Найбільшу поширеність хвороби (85,3 %) виявлено у кв. 5, середня 

інтенсивність розвитку становила 31,6 %. Найменше рослин були уражені у 

розсаднику кв. 4 – 58,0 %. Ці показники перевищували середні дані щодо 

ураження хворобою на 5,4–22,7 %, тому було рекомендовано проведення 

заходів захисту (двократна обробка сучасними фунгіцидами) у розсадниках 

лісництва ДП «Вовчанське ЛГ». 

  

Науковий керівник – кандидат с.-г. наук Давиденко К.В. 
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СТАН ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ В СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

А.В. Гармаш 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

garmash1505@gmail.com 

 

На території Харківської області другою за цінністю лісоутворювальною 

деревною породою є сосна звичайна. На відміну від дуба, який посідає перше 

місце, сосна є більш швидкорослою та має більший ареал, росте майже в усіх 

лісорослинних умовах. 

Під час досліджень пробні площі були закладені на території 

ДП «Скрипаївське НДЛГ», ДП «Жовтневе ЛГ» (Бабаївське та Мерф’янське 

лісництва) та НПП «Слобожанський» (Володимирівське ПНДВ). Загалом 

закладено 27 пробних площ (ПП). 

Дослідження проводили в п’яти найпоширеніших типах лісу з високими 

класами бонітету (Іа–ІІ). У домінуючому свіжому дубово-сосновому сугруді 

(B2-дС) – закладено 15 ПП, у свіжому сосновому борі (А2-С) – 5 ПП, у свіжому 

липово-дубово-сосновому сугруді (C2-лдС) – 5 ПП, для контролю було 

закладено по одній ПП в сухому сосновому борі (A1С) та вологому липово-

дубово-сосновому сугруді (С3-лдС). 

Пробні площі закладали згідно із загальноприйнятими у лісівництві та 

лісовій таксації методиками. Для проведення польових робіт використовували 

технологію Field-Map, яка призначена для картування та вимірювань і може 

працювати з різноманітними електронно-вимірювальними приладами у 

польових умовах. Основні показники, на які звертали увагу, включають запас, 

вік, повноту, наявність природного поновлення та надґрунтового покриву.  

Дослідженнями охоплено широкий віковий діапазон від 30 до 120 років, 

присутні майже всі класи віку. Середні діаметри зростають відповідно до класів 

віку, найменший діаметр – 16,9 см зафіксований у віці 30 років, а найбільший – 

40,8 см в віці 120 років. На всіх площах не визначено жодного значення 

діаметра, яке не відповідало би віковій структурі. Подібна ситуація з висотами: 

найменша висота 15,1 м у віці 30 років і найбільша 30,5 м у віці 120 років. 

Оскільки більшість ділянок знаходяться на території ПЗФ, то важливо 

було дослідити стан природного поновлення в умовах обмеженого 

лісокористування та підвищеного рекреаційного навантаження, а також вплив 

надґрунтового покриву на життєздатність підросту. 

Найпродуктивнішим і найстійкішим природне поновлення сосни 

виявилося в свіжому суборі (В2), середня висота сягала 2,7 м, за шкалою 

життєздатності підріст належить до I категорії. Водночас у вологому сугруді 

(С2) та вологому борі (А2) показники майже однакові, в С2 середня висота – 1 м, 

а в А2 – 1,1 м. Підріст цих груп належить до II категорії життєздатності. У 

бідніших умовах (A2) домінує підріст сосни звичайної – 1500 шт. га, а підріст 

інших порід практично відсутній. У міру поліпшення лісорослинних умов (С2–3, 
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B2), з’являється підріст мезотрофних порід, таких як дуб звичайний, липа 

дрібнолиста, береза повисла, який починає витісняти сосну. В умовах С3 

чисельність підросту дуба звичайного сягала 1000 шт./ га. В умовах С3 підріст 

сосни домінував, що пов’язане з молодим віком деревостану (30 років), а тому 

добрим світловим режимом. Водночас на ділянці сухого бору (А1) підріст сосни 

розміщувався поодиноко і в невеликій кількості. Показники підросту є 

середніми за типами лісорослинних умов, але вони не були рівномірними й на 

інших ділянках. Наприклад, у найпродуктивнішому В2 ділянки в ДП «Жовтневе 

ЛГ», а саме в Бабаївському лісництві знаходяться близько до населеного 

пункту, де велике антропогенне навантаження та сформована зручна для 

пересування мережа доріжок заважає природному поновленню, тому воно там 

майже відсутнє. 

З метою виявлення залежності між станом природного поновлення та 

проективним покриттям трав'янистих рослин, а також для повної 

характеристики площі та відповідності фітоіндикаторів типові лісу проводили 

опис надґрунтового покриву пробних площ,. Проективне покриття мохів від 

загальної частки становило від 3 до 80 %, трав – від 20 до 90 %. Найбільш 

поширеними такі трави, як папороті – орляк звичайний (Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn), щитник чоловічий, або чоловіча папороть (Dryopteris filix-mas (L.) 

Schott), безщитник жіночий (Athyrium filix-femina (L.) Roth); дзвоники 

кропиволисті (Campanula trachelium L.), купина звичайна (Polygonatum 

odoratum (Mill.) Druce), конвалія звичайна (Convallaria majalis L.), просянка 

розлога (Milium effusum), очиток їдкий (Sedum acre L.), молодило руське 

(Sempervivum ruthenicum). Найпродуктивнішим та найрізноманітнішим 

рослинним покривом відрізняється тип лісу B2-дС, найменші значення покриття 

(5 %) визначено у сухих і бідних лісорослинних умовах (А1).  

Ділянки з високим проективним покриттям травами налічували меншу 

кількість природного поновлення. В таких умовах виживають сильніші 

екземпляри, віком зазвичай 8 років і більшим, які розміщуються на ділянці 

поодиноко. Найбільш життєздатний підріст зазвичай розміщується групами 

біля краю розриву деревостану, в умовах часткового затінення. У великих 

розривах під впливом зміни режиму освітлення змінюється і надґрунтовий 

покрив, він стає щільнішим та налічує більш агресивні рослини, які зазвичай 

заважають рости самосіву сосни. 

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Пастернак В.П. 
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МІНЛИВІСТЬ ДОВЖИНИ ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У 

НАСАДЖЕННЯХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО І ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

А.Ю. Гордіященко  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

agordiyaghhenko@ukr.net 

 

Досліджено зразки одно- та дворічної хвої сосни звичайної, заготовлених у 

насадженнях пристиглого та стиглого віку: «Слобідське дослідне лісництво» 

ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС»(ТЛУ В2), Чернігівської області, «Литовське 

лісництво» ДП «Тростянецьке ЛГ» (ТЛУ В2) Сумської області, 

«Олександрівське лісництво» ДП «Олександрівське ЛГ» (ТЛУ С2) 

Кіровоградської області. В кожному насадженні гілки з хвоєю взято з 30 дерев.  

Методика. Довжину хвої вимірювали міліметровою лінійкою. Для 

вивчення мінливості заготовлялась одно- та дворічна хвоя. Використано 

класифікацію Л.Ф. Правдіна (Правдин Л.Ф., 1964), згідно якої довжина хвої 

поділяється на три групи: довга (60 і більше), середня (45–60 мм), коротка 

(менше 45 мм). 

Дослідження зразків одно- та дворічної хвої сосни звичайної, заготовлених 

у насадженнях Чернігівської, Сумської та Кіровоградської областей, віку (від 

74 до 85 років) засвідчило, всі зразки можна віднести до групи «довгої» хвої, 

оскільки середня довжина хвої зразків з 3 насаджень перевищує 60 мм. 

Дані окремих авторів (Нестерович Н.Д., 1986) свідчать, що мінливість 

довжини хвої на 60% зумовлена генетично і визначається внутрішньо-

бруньковим періодом її розвитку. Однак на величину цього показника 

впливають і кліматичні умови. Згідно отриманих результатів в Слобідському 

дослідному лісництві однорічна хвоя довша (81,8 мм), ніж у Литовському 

лісництві (80,4 мм) та Олександрівському лісництві (71,6 мм). У 

Олександрівському лісництві довжина хвої найкоротша, через недостатню 

вологість ґрунту та сухість повітря. 

ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС» розташоване в північно-східній частині 

Чернігівської області та відноситься до зони Українського Полісся, підзони 

Новгород-Сіверське Полісся.  

ДП «Тростянецьке ЛГ» розташоване в південно-східній частині Сумської 

обл. Згідно з лісорослинним районуванням територія держлісгоспу відноситься 

до північної частини лівобережного Лісостепу України.  

ДП «Олександрівське ЛГ» розташоване в північній частині 

Кіровоградської області на території Олександрівського адміністративного 

району. Згідно лісорослинного районування територія держлісгоспу 

відноситься до Лісостепу України, а за фізико-географічним районуванням 

України (1993 р.) належить до Південно-Придніпровської височинної області 

лісостепової зони. 

Аналогічні відмінності спостерігаються і з дворічною хвоєю. У 

ДП «Олександрівське ЛГ» вона коротша, ніж у інших лісництвах.  



«Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства» (14-16 лютого 2018 р.)  

31 

Довжина хвої є важливим індикатором стану дерев та їх реакції на умови 

росту (Терещенко Л.І., 2015; Пашкевич Н.А., 2005). Так, за даними 

Л.І. Терещенко встановлено, що хвоя дворічного віку у деревостанах 

природного та штучного походження, що знаходяться в різних ґрунтово-

кліматичних умовах України має в середньому довжину 65,8–79,1 мм, у 

Слобідському дослідному лісництві цей показник становить (77,2 мм), 

Литовському лісництві (82,7 мм) та у Олександрівському лісництві (71,9 мм). 

Н.А. Пашкевич для сосни звичайної в Україні вказує на розмір дворічної хвої 

45,0–75,0 мм. Наші показники довжини хвої другого року дещо перевищують 

встановлені розміри даних авторів. 

Порівнюючи довжину хвої, ми бачимо, що у Литовському та 

Олександрівському лісництвах хвоя другого року довша, ніж хвоя першого 

року, результати збігаються з даними інших дослідників (Терещенко Л.І., 

Пашкевич Н.А.). А в Слобідському дослідному лісництві навпаки коротша, це 

може бути наслідком покращення умов росту дерев.  
Висновки. Довжина хвої дерев сосни звичайної, заготовлених у 

насадженнях Новгород-Сіверського Полісся та правобережного і лівобережного 

Лісостепу, віку (від 74 до 85 років) засвідчило, згідно шкали Л.Ф. Правдіна, всі 
зразки можна віднести до групи «довгої» хвої, оскільки середня довжина хвої 

зразків з трьох насаджень перевищує 60 мм, однорічної (71,6-81,8 мм), 

дворічної (71,9-82,7 мм). 

Як свідчать результати аналізу довжини хвої сосни звичайної, що росте у 

лісорослинних умовах (В2) Новгород-Сіверського Полісся та лівобережного 

Лісостепу, показники однорічної становлять (81,8 мм; 80,4 мм), дворічної (77,2 

мм; 82,7 мм) майже однакові. При порівнянні результатів у різних 

лісорослинних умовах (В2) лівобережного Лісостепу та (С2) правобережного 

Лісостепу, показники однорічної (80,4 мм; 71,6 мм), дворічної (82,7 мм; 71,9 

мм), дещо відрізняються, отже залежність розмірів хвої від родючості ґрунту 

потрібно ще досліджувати . 

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Пастернак В.П.  
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ПОРОДИ ІНТРОДУЦЕНТИ У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ 

ДП «ГАДЯЦЬКЕ ЛГ»  

 

В.О. Зінчик, С.І. Познякова 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва  

zinchik.vitaliy@mail.ru 

 

Введення в лісові насадження порід інтродуцентів забезпечує підвищення 

продуктивності, технічної цінності та екологічної ефективності лісових 

біоценозів. 

Державне підприємство «Гадяцьке лісове господарство» розташоване в 

північній частині Полтавської області. ДП «Гадяцьке ЛГ» належить до 

Лівобережно-Дніпровського лісогосподарського округу Лісостепу України. 

Клімат – помірно-континентальний, порівняно теплий і вологий. На території 

ДП «Гадяцьке ЛГ» переважають ґрунти: дерново-підзолисті розвинені 

супіщані, сірі й темно-сірі лісові суглинкові. В лісовому фонді ДП «Гадяцьке 

ЛГ» переважають сосна звичайна та дуб звичайний – аборигенні види. В 

останні роки великого значення набуло створення лісових насаджень із дуба 

червоного та поодиноко – ялини звичайної, які, в таких ґрунтово-кліматичних 

умовах є цінними породами інтродуцентами. 

Дуб червоний (Quercus rubra L.) – північноамериканський вид 

інтродуцент, вперше ввезений в Європу у 1691 р. Однак у лісові культури цю 

породу почали активно вводити з кінця ХІХ – початку ХХ ст. В Україні дуб 

червоний вперше з’явився у 1809 р. на Харківщині. Поширення дуба червоного 

в Україні є доволі значним. Так у 70-х роках минулого століття площа лісових 

культур з переважанням у складі дуба червоного в лісовому фонді Західного 

регіону України перевищувала 6 тис. га. А. І. Івченко (1999) наводить значно 

більшу цифру – 40 тис. га в 90-ті роки минулого століття. Найкращі умови для 

росту дуба склалися в Західному регіоні України. Дуб червоний більш 

вологолюбний, ніж дуб звичайний. В Україні лімітуючим фактором його росту 

є вологість клімату (Гурский, 1953, Прикладовская, 1979, Івченко, 1999, 2002). 

В Україні найбільше насаджень за участю дуба червоного створено в 50–

80-х рр. ХХ ст. Згодом захоплення цим видом у лісівників значно зменшилося, 

натомість виникло певне розчарування ним як лісовою породою, внаслідок чого 

відбулося різке зменшення площ новостворених насаджень. Останнім часом 

деревиною дуба червоного зацікавилися підприємці, які знайшли для неї 

застосування. Після періодів надмірного захоплення та наступного 

необґрунтованого розчарування настав час формування об'єктивної думки щодо 

цієї породи загалом і споживчих властивостей її деревини зокрема (Івченко, 

2002; Майборода, 1993). 

У складі лісових насаджень ДП «Гадяцьке ЛГ» дуб червоний також займає 

певну площу. Уу цьому господарстві представлені інші породи інтродуценти – 

ялина звичайна, модрина європейська, сосна кримська. Останні два види 

займають незначну площу – близько 20 га. Їхня частка у насадженні становить 
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10–40 %, але є ділянки, на яких формуються чисті насадження модрини в 

умовах С2.  

Ялина звичайна займає дещо більшу площу, близько 60 га. Її частка у 

насадженні становить від 10 % до 50–100 %. Чисті ялинові насадження 

займають площу близько 4,0 га. Ялинові насадження ростуть в умовах В2, С2, 

С3, D2. В типі лісу С2-лдС насадження ялини займають найбільшу площу й 

відрізняються найкращими таксаційними показниками. 

Насадження за участю дуба червоного є найбільш розповсюдженими в 

лісовому фонді ДП «Гадяцьке ЛГ», їхня площа становить близько 80 га. Частка 

дуба червоного у складі деревостану коливається від 10 до 100 %. Площа 

чистих насаджень дуба червоного є невеликою, близько 10 га. Найбільша 

площа насаджень – в умовах В2дС.  

В Україні ялина звичайна (Picea abies (L.) H. Karst.) природно поширена 

переважно у Карпатах, рідше у Прикарпатті. У рівнинній частині країни вона є 

інтродуцентом і росте у лісових насадженнях Полісся й Лісостепу зазвичай у 

верхньому ярусі хвойних і мішаних лісів, зрідка – у другому ярусі соснових 

деревостанів. Ялина росте переважно на свіжих ґрунтах в умовах порівняно 

високої вологості повітря. Площа ялинових насаджень становить 7,3 % лісового 

фонду України. 

Детальне вивчення особливостей росту порід інтродуцентів проводили в 

Лютенському та Безвіднянському лісництвах. Пробні площі були закладені в 

найбільш поширеному типі лісу В2-дС, як у чистих, так і у мішаних 

насадженнях. Таксаційні показники ялини європейської, дуба червоного в 

чистих насадженнях є більшими, ніж у мішаних. Дуб червоний як швидкоросла 

і більш конкурентоспроможна порода, ніж дуб звичайний, може бути успішно 

використаним як компонент соснових насаджень у суборових умовах, де 

таксаційні показники умовах помітно вищі, ніж у дуба звичайного. 

У мішаних молодняках дуба червоного і сосни звичайної в суборах 

домінує сосна. У свіжих сугрудах дуб червоний має вищу конкуренто-

спроможність, ніж сосна.  

Дуб червоний завдяки декоративності та стійкості до агресивного 

навколишнього середовища заслуговує найширшого використання в зеленому 

будівництві, для створення поодиноких і групових насаджень. 

За оптимальної густоти за стислий час формуються високопродуктивні 

чисті насадження дуба червоного, що вказує на можливість використання виду 

для плантаційного лісовирощування. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ВПЛИВУ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЛІСОВИХ 

КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ БАЙРАЧНОГО СТЕПУ 

 

Н.А. Івченко, С.П. Распопіна, М.М. Діденко 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 

Загальна лісистість території України – 15,9 % (станом на 1.01.16), 

водночас її оптимальна величина має становити 20 %. Для природних зон 

України визначено такі нормативні показники лісистості: Полісся – 32 %, 

Лісостеп – 18 %, Степ – 9 %, Карпати – 45 %. Нині лісистість – Полісся 26,1 %, 

Лісостепу – 12,2 %, Степу – 3,8 %, Карпат – 40,5 %. Отже, найбільші обсяги 

створення нових лісів припадають на Степ, де рівень лісистості має зрости у 2,3 

рази. 

У вирішенні проблеми підвищення рівня лісистості та продуктивності лісів 

особливе значення має дуб звичайний(QuercusroburL.), який в Україні разом із 

сосною звичайною (PinussylvestrisL.), є основним едифікатором. У межах 

України насадження дуба займають 1621 тис. га (96 % усієї площі дібров). 

Внаслідок активізації наприкінці ХХ ст. процесів всиханнядубових 

насаджень, їх сучасний стан, особливо упосушливих зонах,значно погіршився, 

що обумовило помітне ослаблення ефективності виконання лісами їх 

екологічних функцій. Основними причинами всихання дуба є як абіотичні 

фактори (посуха та високі температури у вегетаційний період), так і 

антропогенні (неякісне ведення лісового господарства). 

Дослідження щодо створення та стану культур дуба звичайного у 

байрачному Степу проведено на основі аналізу матеріалів лісокультурного 

фонду ДП „Старобільське ЛМГ” за період 2002-2016 рр., а також шляхом 

закладання дослідних ділянок у культурах дуба.Загалом проаналізовано 

матеріали щодо стану лісових культур, загальною площею 685,9 га (близько 

106 ділянок). 

Створення культур дуба звичайного на підприємстві здійснюється як 

посівом, так і садінням сіянців ручним (під меч Колесова) й механізованим 

способом з використанням сівалки (СЛН-1). Встановлено, що лісові культури 

протягом зазначеного періоду створювались здебільшого посівом жолудів – 

91,1 % від усієї площілісокультурного фонду і лише 8,9 % площі– садінням 

однорічними сіянцями.  

З метою визначення впливу погодних умов (кількість опадів та 

температура повітря протягом вегетаційного періоду впродовж 2002 – 2016 рр., 

заданим метеостанції Луганськ) на збереження культур дуба звичайного, був 

проведений кореляційний аналіз між зазначеними показниками. Визначено, що 

кількість опадів з показником збереженості культур дубавиявляє статистично 

доведену обернену кореляцію середнього рівня (r=-0,53), а із середньорічною 

температурою повітря – пряму, близьку до слабкого рівня (r=0,36). Отже, на 

збереженість культур дуба звичайного більшою мірою впливає кількість опадів 

упродовж вегетаційного періоду, ніж температура повітря. Водночас зазначимо, 
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що у ДП «Старобільське ЛМГ» загальна середня приживлюваність 

(збереженість) культурне досягає планового (не нижче 70 %) рівня, оскільки 

фактично становить 57 %.  

Аналіз динаміки збереженості лісових культур дуба звичайного, створених 

різними способами (за матеріалами двох інвентаризацій), доводить перевагу 

посіву жолудів над садінням однорічними сіянцями. Так, якщо за створення 

культур посівом, показникизбереженості є доволі подібними: перша 

інвентаризація – 69,9 %, друга – 72,3 %, то у варіанті садіннявони значно 

різняться та становлять 45,7 % та 82,2 % відповідно.Така різниця упоказниках 

свідчить, про те, що культури, створені сіянцями, у великих обсягах 

доповнювались, завдяки чому величина їх збереженостізросла до 82,2 %.  

На життєздатність культурдуба звичайноготакож впливає спосіб 

підготовки ґрунту. Визначено, що найвищі показники їх збереженості 

простежуютьсяза умов підготовки ґрунту шляхом боронування та його 

часткової підготовки смугами–77,6 та 74,3% відповідно. Дещо меншою є 

збереженість культур, створених вручну площадками – 67,1 % та шляхом 

зяблевої оранки – 67,2 %, а найменшим показник збереженості виявився на 

ділянках, з підготовкою ґрунту способом терасування – 38,1 %. Водночас, 

зазначимо, що в останньому випадку найнижча збереженість обумовлена не 

стільки способом підготовки ґрунту, скількижорсткішимидля сіянцівумовамина 

схилах крутизною 8–12º,зокрема підвищеною сухістю ґрунту. 

Загальновизнано, що орієнтована початкова густота лісових культур 

зменшується від борів до грудів та залежить від лісорослинної зони(Вакулюк 

П.Г., 1980, 1998, 2000; Гордієнко М.І., 1979, 2005). У ДП «Старобільське ЛМГ» 

культури дуба звичайного створюються у широкому діапазоні густоти –від 1,6 

до 13,3 тис.шт./га сіянців.Згідно з густотою (схемамисадіння) створених 

культур, величина показника збереженості виявилась такою. У групі з 

кількістю садивного матеріалу від 8,8–13,3 тис. шт./га (1,5×0,75, 0,5) вона була 

найвищою та становила 88 %, від 4,4–5,3 (3,0, 2,5×0,75) – 65%, 3,3 тис. шт./га 

(3,0×1,0; 4,0×0,75) та 1,6–2,0 тис. шт./га (4,0×1,5; 5,0×1,0) – була однаковою – 

по 71%, а у діапазоні густоти 2,4–2,5 тис. шт./га (4,0×1,0; 5,5×0,75) – 

найнижчою – 52%. Доволі високими показники збереженості виявилися під час 

використання схем садіннядуба звичайного3,0×0,75 м (густота 4,4 тис. шт./га 

та) та 5,0×1,0 м (2,0 тис. шт./га) – 81 та 85 % відповідно. 
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Ліси України, загальною площею близько 10,5 млн. га в даний час 

характеризуються суттєвим переважанням штучних насаджень – лісових 

культур над природними. Так, згідно даних проф. С.А. Генсірука (Генсирук и 

др., 1981) упродовж останніх 70 років на Україні висіяно та висаджено 5 млн. га 

лісів. Крім цього, лісовими підприємствами створено понад 1,3 млн. га 

захисних насаджень і 440 тис. га полезахисних лісосмуг, які розміщені на 

землях підприємств різної форми власності і захищають від ерозії та суховіїв 

понад 13 млн. га орних земель.  

Кліматичні та ґрунтові умови України сприятливі для росту та розвитку 

деревних рослин. Характерною особливістю є те, що життєдіяльністьодних 

триває декілька десятків років, а для більшості хвойних та твердолистяних 

порід більше століття. У загальній системі заходів щодо подальшого розвитку 

лісового господарства,розширеному відтворенню лісових ресурсів вирішальне 

значення має лісопоновлення, яке є своєрідним фундаментом всього 

лісогосподарського виробництва. Тому лісопоновлювальні роботи і 

лісорозведення завжди знаходилися в центрі уваги вчених. 

3 1991 по 2014 роки в Україні зникло 528 сільських населених пунктів, 

серед яких 34 селища і 494 села у зв’язку з відсутністю у них жителів (Шлапак, 

Остапчук, 2010; Шлапак, Ісаєв, 2016). Серед нихселоЖолудькове, яке 

знаходиться в Маньківському районі Черкаської області та підпорядковане 

Маньківській селищній раді. Йогооточує так званий Великийліс. Село 

Жолудькове, назва якого 80 років тому пішла від того, що тутешні мешканці 

вирощували в парниках жолуді дуба.Жителізводилипарники, якіназивали 

«парні» й вирощували в них молоді дубки, які потімвисаджували в лісосмугах 

не лишеМаньківщини, а йіншихкуточків України.Зараз в селі проживає 24 

жителі з колишніх 271, якіпрацювали в місцевому колгоспі «За нове життя». 

Через кілька років село може поглинути Великий ліс, який з усібіч обступив 

його. 

Для дослідження сучасного стану земель в межах покинутих людьми 

населених пунктів іперспектив щодо їх подальшого залісення необхідно 

виконати такі дослідження:  

– установити сучасний стан покинутих людьми сіл, стан їх і визначити 

перспективи їх залісення;  

– вивчити природно-кліматичні та лісорослинні умови території 

розміщення об'єктів дослідження;  

– намітити міроприємства рекультивації таагротехнологіїобробітку земель 

для подальшого створення лісових культур;  
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– підібрати головні, супутні і чагарникові породи для залісення покинутих 

людьми сільських садибних земель.  

 – визначити схеми створення та змішування майбутніх лісових культур.  

За нашими дослідженнями, з ціллю заміни низькопродуктивних деревних 

порід (клен, граб, акація) якими заросли окремі садиби і бувші огороди в межах 

села, необхідно провести реконструкцію цих насаджень.На землях колишніх 

сільськогосподарських наділів рекомендуємо створювати лісові культури з 

шириною міжрядь 3х0,5 або 3х0,7 м з головною породою дубом звичайним і 

сосною звичайною та супутніми породами – липою, кленом, грабом і 

плодовими за відповідними схемами змішування з обов’язковим введенням 

чагарників (свидини, бузини, аморфи, калини й ліщини) за деревно-

чагарниковим типом змішування.  

Таким чином, на основі аналізу результатів досліджень можна зробити 

наступні висновки:  

1. На покинутих присадибних ділянках необхідно висаджувати в якості 

головних лісотвірних порід переважно сіянці дуба та сосни.  

2. Заміну низькопродуктивних деревних порід, якими заросли землі в 

межах покинутих людьми садиб, необхідно проводити шляхомїх реконструкції. 

3. Залісення таких земель необхідно здійснювати механізованою посадкою 

сіянцівдуба звичайного, а також використати сучасні методи створення 

часткових і суцільних культур дуба на землях, що вийшли з-під 

сільськогосподарського користування висівом жолудів за схемою 3 х 0,5 м і 

садінням сіянців за схемою 3 х 0,7 м за відповідними схемами змішування. 

 

Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Шлапак В.П.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО  

У ДП «ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП»  

 

О.І. Каща  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Державне підприємство «Липоводолинський агролісгосп» є складовою 

частиною Сумського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства. За лісорослинним районуванням територія агролісгоспу 

відноситься до області свіжого груду (2d) та знаходиться на межі 

Дніпровського та Слобожанського лісотипологічних районів. Тут панують 

свіжі типи місцезростань, а зональними типами лісу є свіжі діброви, зокрема, 

свіжі ясенево-липові діброви (D2–яс-лД) та свіжі кленово-липові діброви (D2–

кл-лД). 

У ґрунтовому покриві домінують світло-сірі, сірі лісові та темно-сірі 

опідзолені ґрунти, утворені здебільшого на лесових породах 

важкосуглинкового-глинистого складу під впливом широколистяних лісів. 

Ґрунти є доволі родючими як для лісових, так і для більшості 

сільськогосподарських культур. Едифікатор зазначених ґрунтів – дуб 

звичайний (Quercus robur L.) формує в цих умовах високопродуктивні ліси (І-ІІ 

класів бонітету).  

У ДП «Липоводолинський агролісгосп» площа лісових земель дорівнює 

5085 га, а вкритих лісовою рослинністю – 4417, з них твердолистяні займають 

2068 га. Більшість лісових насаджень штучного походження – 54,2 %. Висновки 

числених наукових досліджень і виробничого досвіду вказують, що природне 

поновлення дуба звичайного не відповідає потребам лісового господарства, 

тому його необхідно використовувати як допоміжний процес при створенні 

лісових культур. 

Останнім десятиріччям у агролісгоспі було створено 9,1 га культур дуба 

звичайного, з яких тільки 2,8 га характеризуються задовільним станом, а решта 

– 6,3 га загинула унаслідок низки причин, у тому числі – посушливих 

кліматичних умов. Значна частка загиблих культур доводить, що дослідження 

щодо вивчення стану та способів вирощування дуба звичайного у ДП 

«Липоводолинський агролісгосп» є доволі актуальними.  

Метою дослідження було проаналізувати досвід створення лісових культур 

дуба звичайного у ДП «Липоводолинське лісове господарство», вивчити стан 

культур, створених посівом жолудів, та запропонувати заходи щодо 

вдосконалення технології вирощування культур дуба. Завдання дослідження – 

закласти пробні площі (ПП) у культурах дуба звичайного та порівняти 

біометричні показники (висота та діаметр у кореневої шийки) дубків, створених 

посівом жолудів та сіянцями із відкритою кореневою системою. 

Пробні площі мали прямокутну форму і розміщувалися у типових місцях 

лісокультурної ділянки. Тип лісорослинних умов – умов D2, тип лісу – свіжа 

кленово-липова діброва (D2–кл-лД). Було проведено прив'язку пробної площі 
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до квартальної сітки. Пробні площі закладали так, щоб на кожній з них, 

налічувалося не менше двохсот (у натурі їх кількість становила 204) дубків 

особин дуба звичайного. Культури дуба створено посівом жолудів на рівнинних 

ділянках, відстань між рядами – 6 м, крок у ряду – 0,7 м. 

Пробна площа №1 розташована у кварталі 17 виділ 2, площа ділянки 2,6 га, 

площа ПП – 0,65 га, кількість пнів на 1 гектар 635 шт. Культури дуба створено 

навесні 2015 року. Пробна площа №2 – квартал 7 виділ 1, площа ділянки 3,0 га, 

площа ПП 0,7 га, кількість пнів на 1 гектар 425 шт. Культури створено навесні 

2013 року. Пробна площа №3 розташована у кварталі 23 виділ 11, площа 

ділянки 1,9 га, площа ПП 0,8 га, кількість пнів на 1 гектар 520 шт. Культури 

створено навесні 2011 року.  

Під час проведення досліджень було отримано наступні результати. При 

весняній сівбі жолудів сходи на кінець вегетаційного періоду мали кореневу 

систему завдовжки 25–30 см. Згідно з матеріалами технічного приймання якість 

виконаних робіт по створенню лісокультурних об'єктів на підприємстві 

здебільшого оцінюється як добра (при нормативної приживлюваність вона має 

становити 77,6%, а фактична 85,3%). Таких результатів вдалося досягти 

завдяки своєчасній та якісній підготовці ґрунту, використанню стандартного 

садивного матеріалу та проведенню посіву в оптимальні строки.  

Ми порівняли отримані дані з біометричними показниками культур, 

створених у ДП «Тростянецьке ЛГ» посівом жолудів та сіянцями з відкритою 

кореневою системою. У типі лісорослинних умов D2-3 зазначеного підприємства 

культури дуба звичайного, створені сіянцями з відкритою кореневою системою 

та посівом жолудів, у 6-річному віці характеризуються дещо вищою висотою – 

2,7 та 2,8 м відповідно. 

 

Науковий керівник –канд. с.-г. наук, доцент Полив’яний А.М.  
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БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ФУНДУКА  

РАЙОНОВАНИХ СОРТІВ СЕЛЕКЦІЇ УкрНДІЛГА 

 

О.О. Ковальов, В.Є. Слюсарчук 

Харківський національний аграрний університет ім.В.В. Докучаєва  

 

Ліщина та її культурні сорти (фундук) є горіхоплодими породами, що 

мають велике господарське значення як садові та лісові рослини. Їх можна 

розводити як на орних землях, так і на крутих схилах балок, берегах річок, у 

смугах відчуження каналів, на рекультивованих ділянках та інших угіддях. В 

Україні планову наукову роботу з виведення сортів фундука і впровадження їх 

у виробництво було розпочато Ф. А. Павленком під керівництвом проф. 

С. С. П’ятницького в кінці 30-х років минулого століття. Тоді в Українському 

науково-дослідному інституті агролісомеліорації і лісового господарства були 

проведені різні варіанти схрещувань між ведмежим горіхом (дерева) і 

фундуком та ліщиною (кущі). В результаті селекційних робіт і державного 

сортовипробування до Державного реєстру сортів рослин України було внесено 

12 сортів фундука селекції УкрНДІЛГА (селекціонер Ф. А. Павленко); з них у 

Харківській лісовій науково-дослідній станції (колишньому Данилівському 

дослідному держлісгоспу) ми досліджували рослини 8 сортів: «Боровський», 

«Дар Павленка», «Клиновидний», «Корончатий», «Лозівський шаровидний», 

«Пиріжок», «Степовий-83» і «Шоколадний». Вони зосереджені на колекційно-

маточній плантації в кв. кв. 119, 120, 130 і 131. 

Під час створення колекційно-маточної плантації (Данилівський ДДЛГ) 

рослини висаджували на відстані близько 6 метрів одне від одного, як це 

рекомендується для промислових плантацій (Павленко, Слюсарчук, 1985). 

Плантацію фундука створювали у 1988–1990 рр. на ділянці, яку тривалий час 

використовували для вирощування сільськогосподарських культур і новорічних 

ялинок (сосни звичайної). Тип умов місцезростання – D1-2.. Ґрунт – темно-сірий 

опідзолений важкосуглинковий на лесоподібному суглинку. Нині у рядках і 

міжряддях визначено задерніння від злакової рослинності. 

Дослідження проводили у 2016–2017 рр. за авторськими методиками 

біометричного опису кущів фундука, визначення рясності плодоношення, 

життєвого стану, сили росту тощо (Слюсарчук, 2010, 2013, 2014, 2015). Мета – 

біометрична оцінка рослин районованих сортів фундука для підвищення 

продуктивності колекційно-маточної плантації, вивчення особливостей сортів. 

Об’єкт досліджень – рослини фундука районованих сортів, садивний матеріал 

(відсадки) яких було вирощено нами на плантаціях первинного 

сортовипробування Веселобоковеньківської СДС та плодорадгоспу 

«Лозівський» (1988–1990 рр., Кіровоградська обл., Харківська обл.) і 

використано для створення насаджень у Данилівському ДДЛГ (з 2015 р. – 

Харківська ЛНДС). Дослідження є складовою програми науково-дослідних 

робіт згідно з договором про творчу співпрацю між ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 

та Данилівським дослідним держлісгоспом. Матеріали досліджень використані 
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під час складання наукового звіту з селекційної тематики в УкрНДІЛГА у 2017 

р. (тема № 13 «Розробити наукові підходи щодо отримання, розмноження та 

вивчення перспективних форм і сортів лісових деревних порід та створення 

насаджень різного цільового призначення»). 

1. Дослідження рослин районованих сортів на колекційно-маточній 

плантації фундука в Харківській ЛНДС свідчить, що розроблена нами методика 

вивчення біометричних показників кущів дає можливість виявляти особливості 

сортів, що має значення для оптимізації їхнього використання, зокрема під час 

проектування та проведення господарських заходів.  

2. Аналіз біометричних даних кущів районованих сортів фундука виявив, 

що за силою росту найбільшими є рослини сортів «Пиріжок» і «Степовий-83». 

У 28–29 років вони мають висоту 6 м і діаметр крони 6 м. Найменшу висоту і 

діаметр крони мають кущі сорту «Дар Павленка» – 4,5 м. 

3. В кущах усіх сортів є старий і свіжий сухостій, скелетні стовбурці на 

плодоношення, замінники, парость однорічна і більш стара. Найбільша 

кількість старого сухостою спостерігалась в кущах сорту «Степовий-83» – 7 – 8 

шт./кущ, діаметр їх найбільш товстих стовбурців – 4,0 – 4,1 см (на висоті 1,3 м). 

Найбільший діаметр мають сухі стовбурці в кущах сортів «Боровський» – 5,3–

5,7 см; «Пиріжок» – 5,0–5,3 см; «Лозівський шаровидний» – 4,4–6,0 см. Кущі 

цих сортів також мають найтовстіші скелетні стовбурці на плодоношення: 

«Боровський» – 4,0–4,6 см; «Пиріжок» – 5,0–5,3 см; «Лозівський шаровидний» 

– 4,0–4,9 см. 

4. За життєвим станом переважна кількість сортів має оцінку 4 бала 

(добрий стан), «Клиновидний» і «Корончатий» – 5 (4) бала. Рослин з оцінками 

1, 2, і 3 бала не виявлено. 

5. Рясність плодоношення у 2017 році становила 3–5 балів; 5-бальну оцінку 

мали сорти «Лозівський шаровидний», «Клиновидний», «Корончатий» і 

«Степовий-83». 

6. Для захисного лісорозведення рекомендуємо збір горіхів з кущів 

районованих сортів та висівання їх на лісомеліоративних ділянках або в 

розсадниках з подальшим вирощуванням сіянців і використанням їх для 

створення захисних насаджень. 

7. Для отримання вегетативного садивного матеріалу рекомендуємо 

використовувати далемський і дужковий способи розмноження фундука, а 

також сучасні методи – зелене живцювання, «in vitro» тощо. 

8. Для підвищення продуктивності плантації необхідно провести 

першочергові лісогосподарські заходи омолодження і формування кущів. 
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Деревина, яка отримується при лісозаготівлі та переробці, є основною 

статтею прибутку лісогосподарських підприємств (Синякевич та ін., 2008; 

Попадинець, 2014). Оптимізація використання деревних ресурсів з метою 

підвищення продуктивності робіт та скорочення витрат матеріальних та 

людських ресурсів при підвищенні величини доданої вартості може бути одним 

зі шляхів підвищення ефективності діяльності лісогосподарських підприємств 

(Синякевич, 2000). Головним з таких кроків може стати перегляд прийнятих 

систем організації лісозаготівельного та деревообробного процесів для 

зниження частки ручної праці та підвищення механізації із введенням на всіх 

можливих операціях сучасних більш продуктивних машин і механізмів 

(Сенько, 2012; Ширко, Гончар, 2017). В останні роки лісозаготівельники 

виявляють підвищений інтерес до технології та машин, що забезпечують 

сортиментну заготівлю, комплексне використання деревини і поглиблену 

переробку безпосередньо на лісосіці або в межах підприємства. Такі технології 

найбільш ефективні на рубках головного користування, при розгалуженій 

мережі автомобільних доріг загального користування і лісовозних шляхів, що 

зв’язують споживача з постачальником, тобто при прямому вивезенні (Библюк, 

Стиранівський, 2010).  

У зв’язку з викладеним метою роботи був аналіз показників 

лісозаготівельного виробництва у ДП «Семенівське ЛГ» та вивчення 

ефективних заходів щодо раціоналізації лісозаготівлі за останні роки.  

Аналіз лісосировинної бази, лісозаготівельного процесу та економічних 

показників діяльності підприємства проводився на основі матеріалів 

лісовпорядкування, звітних і технологічних документів за 2012-2016 роки та 

власних спостережень.  

Загальна площа лісового фонду ДП «Семенівське ЛГ» становить 31,7 тис. 

га. Переважну частину насаджень складають експлуатаційні ліси – близько 80 

% (понад 25 тис. га), що сприяє економічно ефективному веденню лісового 

господарства і розвитку лісозаготівлі. Але при цьому близько 80 % площі 

підприємства займають хвойні насадження та понад 15 % – м’яколистяні, ціни 

на деревину яких порівняно невисокі. Насадження дуба та інших 

твердолистяних порід займають площу менше 5%, що має негативний вплив на 

економічні показники діяльності підприємства. Лісосировинна база лісгоспу 

характеризується віковою структурою деревостанів, яка дещо відрізняється від 

оптимальної. Але динаміка наближення вікової структури насаджень 

підприємства до оптимальної має позитивні тенденції як в цілому по лісгоспу, 

так і за окремими групами деревних порід. При цьому частка стиглих і 
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перестійних складає понад 10 %, а пристигаючих – понад 30%, що в 

перспективі позитивно впливає на розвиток лісозаготівлі.  

Стан механізації процесу лісозаготівлі в цілому добрий, хоча значна 

кількість тракторів і вантажних автомобілів має вік більше 10 років. Але 

поступове оновлення машино-тракторного парку відбувається постійно. Про 

достатню забезпеченість лісозаготівельного процесу та хороший технічний стан 

свідчать абсолютні і відносні показники використання тракторів і вантажних 

автомобілів, зокрема коефіцієнти технічної готовності для тракторів і 

автомобілів щорічно становлять понад 0,9. Крім того, значна увага приділяється 

облаштуванню лісових доріг власними силами з використанням наявної 

спеціальної техніки (грейдер, бульдозери та екскаватори).  

Прийняті технологічні схеми лісозаготівельних робіт на підприємстві є 

сучасними і сприяють повноцінному проведенню заготівлі деревини різного 

призначення. За рахунок власних коштів проводиться оновлення й інших 

основних засобів виробництва. Позитивним моментом механізації і 

технологічних схем є оснащення лісовозів протягом останніх років 

гідроманіпуляторами та тракторів на лісозаготівлі гідрозахватами або 

гідроманіпуляторами.  

Підприємсво заготовляє близько 80 тис. кбм деревини щорічно, у тому 

числі переважну кількість – близько 50 тис. кбм (понад 60 %) – на рубках 

головного користування, що сприяє економічній ефективності. Хоча 

негативним чинником є породний склад заготовленої деревини щорічно: сосна 

– понад 80 %, м’яколистяні – понад 15 %, дуб – менше 5 % від загальних 

обсягів.  

До складу лісгоспу входить також цех переробки деревини, який дає 

підприємству понад 30 % доходу. Щорічний обсяг робіт по цеху переробки 

деревини складає близько 25 тис. кбм. Випускається широкий асортимент 

продукції, зокрема пиломатеріали, заготовки для європіддонів, дошка для 

підлоги, облицювальна дощечка. Щорічно перероблюється понад 3 тис. кбм 

відходів лісопильного виробництва.  

Протягом 2012-2016 років ДП «Семенівське ЛГ» демонструє хороші 

показники економічної діяльності, незважаючи на ряд негативних зовнішніх і 

внутрішніх факторів.  

Таким чином, у роботі наведено аналіз лісозаготівельного процесу у ДП 

«Семенівське ЛГ» за 2012-2016 роки та описані позитивні і негативні чинники, 

які впливають на розвиток використання деревних ресурсів та економічні 

показники діяльності підприємства.  
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На сьогоднішній день система ведення лісового господарства України 

перебуває на стадії реформування згідно з концепцією сталого розвитку 

(Shvedyuk, 2014).Серед основних лісоутворюючих порід України на збіднених 

землях Полісся найбільш поширеною є сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), 

насадження якої мають важливе сировинне значення та інші корисні функції 

(Golovetsky, 2003). Соснові насадження, створені на землях, які виведені із 

сільськогосподарського користування, як правило, тією чи іншою мірою 

уражаються кореневими гнилями (Michailichenko, 2014). Внаслідок хвороби 

відбувається масовий вітровал, всихання й розпад насаджень. Втрати ділової 

деревини можуть сягати 40 – 50 %. 

Державною цільовою програмою "Ліси України" до 2015 р. передбачено 

створення 415 тис. га лісових культур за рахунок земель, що виведені із 

сільськогосподарського обігу. Тому дослідження проблеми всихання сосняків 

на староорних землях наразі набувають особливої актуальності (Decree of the 

CMU № 977, from 16 veresnya 2009). 

У зв’язку з цим, метоюнаших досліджень,був аналіз сучасного стану, 

особливостей росту і формування соснових деревостанів на землях різного 

функціонального походження в ДП «Новгород-Сіверське ЛГ».  

Соснові деревостани в межах свіжого дубово-соснового субору (В2-дС) ДП 

«Новгород-Сіверске ЛГ» зростають на площі 13259,6 га вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок. 

Порівнюючи продуктивність соснових деревостанів на різних землях 

видно, вона майже однакова і максимальне відхилення складає 40 м
3
/га (VI клас 

віку), що пов’язано з повнотою насаджень. В V,VII та ІХ класах віку 

продуктивність соснових деревостанів на староорних землях на 20 м
3
/га більша 

порівняно з лісовими, що пов’язано з меншою відносною повнотою на 

староорних землях. Цей процес, як правило, відбувається природно за рахунок 

перегущенності деревостанів, великої конкуренції за поживні речовини, 

оскільки на цих землях формується розгалужена, поверхнева коренева система 

через так звану "підплужну підошву" яка утворюється внаслідок тривалої 

оранки та формування щільних прошарків в ґрунті які затримують 

інфільтрацію вологи та проникнення коренів в нижні горизонти. У зв’язку з 

цим слабші екземпляри, не витримують конкуренції та відмирають, що і 

призводить до зниження повноти. До того ж в результаті затримання вологи в 

верхньому горизонті починає розвиватися хвороба яка також є причиною 

виникнення прогалини та зниження повноти в насадженні.На початковій стадії 
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коли кращим екземплярам збільшується площа живлення, вони починають 

збільшувати приріст за висотою, діаметром і як результат збільшується і 

загальний запас в насадженні, що і пояснює дещо кращі показники.  

Порівняння значень середньозважених показників за аналізованим типом 

лісу з графічно визначеними для середнього віку встановлено, що фактичні 

середні значення поступаються графічним. Наприклад за розрахунками 

визначено, що середній вік насаджень складає 64 роки при цьому приріст 

повинен складати 6,85 м
3
/га, в той же час фактично він дорівнює 5,94 м

3
/га. 

Таку тенденцію можна прослідкувати і за запасом, висотою, діаметром. Це 

вказує на нерівномірність вікової структури і накопичення в останні 10 – 

15 років стиглих та перестійних деревостанів. 

Ступінь використання потенційної продуктивності лісових земель 

сосновими деревостанами в В2-дС порівняно з корінними деревостанами 

визначеними І.В. Туркевичем (Turkevych etal., 1973) для свіжого дубово-

соснового субору Полісся, встановлено на рівні 79,5 %,на дослідних ділянках 

ступінь використання для лісових земель рівна 88 %, староорних – 76 %. Це 

вказує на досить високий показник використання потенційної продуктивності 

лісових земель, але враховуючи той факт, що спостерігається тенденція до 

старіння деревостанів цей показник в перспективі може погіршитись. 

Оцінюючи товарну структуру соснових деревостанів на дослідних 

ділянках, що зростають на різних землях, за загальною продуктивністю, 

встановлено різницю майже в 15 %, при цьому частка дров'яної деревини та 

відходів майже однакові. Максимальна різниця складає за часткою ділової 

деревини, оскільки відсоток ділових стовбурів на дослідних ділянках складав 

не менше 95.Найбільша частка ділової деревини представлена середньою 

категорією крупності – 68 %. 

Узагальнюючі оцінку товарної структури насаджень, що формуються на 

землях різного походження ми дійшли до висновку, що співвідношення в 

товарній структурі майже однакова. Різниця складає лише в загальній 

продуктивності, що і впливає на вихід тієї чи іншої категорії деревини. 

Продуктивність в свою чергу залежить від повноти насаджень. На староорних 

землях вона має тенденцію до зниження, через попередню перегущеність даних 

насаджень та велику вологість, що сприяло розвитку грибкової інфекції і як 

наслідокзниження повноти. 

За економічними розрахунками встановлено, що більший прибуток 

отримано з ділянок на лісових землях. Різниця вартості ліквідної деревини між 

лісовими та староорними землями склала 67587,2, в тому числі 67149,6 грн./га з 

ділової деревини та 437,6 грн./га з дров'яної. 
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Загальновідомо, що степи мають несприятливі для лісової рослинності 

характеристики клімату та ґрунтів. Це обумовлює, з одного боку, дуже низьку 

лісистість їх території, а з іншого – значно ускладнює процес лісовирощування. 

Не зважаючи на несприятливі умови, степи не є безлісними. Так, в їх північній 

частині на межі з Лісостепом у районах з пересічним рельєфом (у балках, 

схилах річкових долин) формуються байрачні ліси. Далі на південь природна 

лісова рослинність зберіглася лише в інтразональних місцезростаннях – у 

заплавах річок та на аренах.  

Основні масиви пристепових соснових лісів сконцентровані на боровій 

терасі ріки Сіверський Донець та представлені лісовим урочищем Ізюмський 

бір, який розташований на південно-східній межі ареалу сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.). Соснові ліси займають близько 29 тис. га або 62 % загальної площі 

Ізюмського бору та здебільшого (74 %) представлені штучними насадженнями. 

Вони мають велике господарське, природоохоронне (водоохоронне 

водорегулююче, протиерозійне), рекреаційне та соціальне значення.  

Однією з особливостей Ізюмського бору є значна строкатість 

лісорослинних умов, обумовлена характерним для борової тераси бугристо-

хвилястим рельєфом, утвореним перевідкладеним давніми водними потоками 

та у подальшому вітром, алювієм. Зважаючи на специфічність рельєфу, а також 

те, що ведення лісового господарства України ґрунтується на типологічних 

засадах, ефективність створення та життєздатність лісових культур у 

Державному підприємстві (ДП) «Ізюмське ЛГ» Харківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, значною мірою буде 

залежати від якості оцінювання типів лісорослинних умов (ТЛУ) 

лісокультурних площ. Цим обумовлена мета дослідження, яка полягала у 

вивченні особливостей вирощування сосни звичайної в умовах значної 

строкатості лісорослинних умов на аренах у ДП «Ізюмське ЛГ». 

Особливості створення соснових насаджень на піщаних ґрунтах 

досліджували у Червонооскільському лісництві, на горбистих пісках, 

відносна висота яких коливається від 3 до 6 м. Дослідження виконували 

стандартизованими методами та методиками, прийнятими у лісознавстві, 

лісовій таксації, ґрунтознавстві. ТЛУ оцінювали комплексно – за 

лісотаксаційними показниками деревостанів, характеристиками трав’яного та 

ґрунтового покриву, базуючись на основних принципах української школи 

лісової типології Алєксєєва-Погребняка.  

Визначено, що лісорослинні умови у ДП «Ізюмське ЛГ» характеризуються 

значною строкатістю, обумовленою особливостями рельєфу арен, 

найпоширенішими елементами якого є слабохвиляста рівнина, низько- й 
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середньогорбисті піски, складені перевіяним і неперевіяним алювієм. 

Строкатість місцезростань найбільшою мірою виражена на ділянках 

середньогорбистих пісків, де зміна мезорельєфу упродовж лише 100-200 м 

супроводжується зміною ТЛУ від А2 до А0-1, унаслідок чого бонітет соснових 

деревостанів коливається у межах чотирьох класів – від ІІ у (ТЛУ А2) до V (А0-

1). Причому, найбідніший тип лісорослинних умов – А0-1, приурочений до 

південних схилів середньогорбистих пісків, а найбагатший (ВС2) – до улоговин 

слабохвилястої рівнини. Зазначені типи місцезростань сформувалися на 

дернових опідзолених піщаних неглибоких та дернових опідзолених супіщаних 

глибоких ґрунтах відповідно, материнською породою яких є 

давньоалювіальний пісок.  

Строкатість місцезростань також притаманна ділянкам із більш спокійним 

рельєфом та меншою різницею у висотних позначках (низькогорбисті та 

рівнинно-хвилясті піски). За таких умов, у одному таксаційному виділі 

формуються декілька ТЛУ, унаслідок чого бонітет деревостанів коливається у 

межах двох (трьох) класів. Так, на слабохвилястій рівнині формуються свіжі 

борові (А2), свіжі субореві (В2), а подекуди у зниженнях – свіжі сугрудуваті 

(ВС2) едатопи. Подібна строкатість місцезростань обумовлена характерною 

шаруватістю та неоднорідністю піщаних відкладів за гранулометричним 

складом – від пісків до суглинків, які володіють різною водозатримувальною 

здатністю та спричиняють коливання глибини залягання верховодки.  

Таким чином, широкий діапазон змін ТЛУ – від А0-1 до ВС2, притаманний 

аренам на території ДП «Ізюмське ЛГ», необхідно враховувати на всіх етапах 

ведення лісового господарства, зокрема під час створення та формування 

лісових культур, дотримуючись «Рекомендацій щодо режимів вирощування 

штучних соснових лісів Ізюмського бору» (Ткач В. П., Шинкаренко І. Б., 

Тарнопільська О. М, 2010). Цим документом регламентовано диференціацію 

режимів рубок догляду в соснових молодняках залежно від ТЛУ. У знижених 

елементах рельєфу та на схилах північної та східної експозицій (ТЛУ А2 , В2), 

рубки догляду слід починати раніше, провадити частіше і з більшою 

інтенсивністю, ніж на вершинах та південних і крутих західних схилах (А0-1, А1, 

В1). Рекомендована густота садіння культур – від 4 до 11 тис. дерев на 1 га, а 

схеми садіння: 3,0 ×0,6−0,75 м, 2,5 × 0,6−1,0 м, 2,0 × 0,6−1,0 м та 1,5 × 

0,6−1,0 м. У сухих та дуже сухих борах доцільно створювати насадження через 

2,5−3 метра. Саме так і створено більшість соснових культур у ДП «Ізюмське 

ЛГ». 
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Дослідження щодо визначення потенціалу використання лісових ресурсів 

охоплює широке коло лісівничих та економічних питань. Для їхнього 

розв’язання насамперед необхідно користуватися сучасним методичним 

інструментарієм, який найповніше відображав би сутність такої важливої 

категорії економіки природокористування як ефективність використання 

лісових ресурсів. Це дасть змогу підвищити ефективність виробничо-

господарської діяльності підприємств лісової галузі за рахунок інтенсифікації 

використання всіх видів ресурсів лісового господарства, а також мобілізації 

резервів, що не знаходять застосування через обмежені можливості 

традиційних методів і засобів управління. Донині актуальною залишається 

проблема збільшення ефективності використання деревних ресурсів державних 

підприємств лісового господарства (Лупеха, 2015). 

Лісові ресурси є специфічним видом природних ресурсів, пов’язаним 

насамперед із їхньою багатокомпонентністю та різною природою корисностей, 

що ускладнює здійснення їхньої інтегральної оцінки. Матеріали комплексної 

оцінки лісів можуть використовуватися для розв’язання широкого кола 

проблем оптимізації використання лісових ресурсів, важливими з яких є такі: 

– облік лісів у складі матеріальних цінностей підприємств і національного 

багатства країни; 

– вибір оптимального варіанту вилучення лісових земель для потреб 

промислового та цивільного будівництва, транспорту та зв’язку; 

– економічне обґрунтування трансформації та ретрансформації лісових 

угідь у сільськогосподарські та сільськогосподарських у лісові; 

– визначення розмірів платежів за користування лісовими ресурсами та 

орендної плати; 

– визначення розмірів збитків лісового господарства від прояву стихійних 

сил природи та антропогенного впливу на ліси; 

– обчислення ефективності заходів, спрямованих на збереження лісів, 

підвищення їхніх продуктивності та народногосподарської цінності; 

– узагальнення аналізу діяльності лісогосподарських підприємств та їхніх 

підрозділів щодо підвищення продуктивності та народногосподарської цінності 

лісів; 

– визначення ефективності заходів, запроектованих під час 

лісовпорядкування; 

– виявлення різноякісності лісових ресурсів під час вирішення питань 

ціноутворення в лісовому господарстві; 
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– аналіз якісних змін лісового фонду під впливом господарських або 

стихійних дій; 

– визначення вартості лісу під час передання ділянок лісового фонду в 

оренду; 

– установлення вартості під час оподаткування та страхування. 

Отже збереження і раціональне використання лісових ресурсів та 

посилення їхньої захисної ролі викликає необхідність якісного та комплексного 

оцінювання цих ресурсів (Дребот, 2014). 

Матеріальне виробництво, як відомо, базується на використанні всіх 

природних багатств, в яких не останню роль відіграють ліси. Використання 

лісових ресурсів у матеріальному виробництві означає перетворення їх на 

складову національного багатства, важливий чинник розвитку економіки країни 

і соціальної сфери. Ліси є джерелом цінної деревини, технічної сировини, 

харчових і кормових ресурсів. Постійно зростає їхнє значення у створенні 

сприятливих умов для життя і виробничої діяльності населення, ефективного 

засобу охорони природи. Проблема лісу втрачає галузевий характер та охоплює 

екологічні, економічні й соціальні проблеми (Жежкун, 2015). 

Оцінювання лісових ресурсів має здійснюватися через оцінювання їхнього 

впливу на результати суспільного виробництва. Отже, комплексна оцінка 

лісових ресурсів залежить від їхнього народногосподарського значення. Вона 

складається насамперед із експлуатаційної цінності лісу як сукупності всіх 

компонентів лісового біогеоценозу (лісоземельного угіддя) певної території, що 

є однорідною за лісорослинними та лісоексплуатаційними умовами.  

Разом із тим, досвід України й інших країн світу свідчить, що концепція 

природокористування в лісовій галузі, в основі якої закладено лише отримання 

максимального лісового доходу, не враховуючи підтримки 

середовищеутворювальних і неринкових складових лісового господарства, 

може спричинити незворотні зміни у ландшафті та видовому складі, загальне 

збіднення навколишнього природного середовища, зменшення біорізноманіття 

і різке зниження біологічної сталості лісів. 

 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Торосов А.С. 
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Одним із основних завдань лісового господарства є вирощування стійких і 

продуктивних лісових насаджень. Для виконання цих завдань потрібна оцінка 

сучасного стану та продуктивності лісів, а також розробка системи заходів 

щодо підвищення продуктивності та стійкості насаджень. Особливості 

сучасного стану, а також фактична динаміка росту насаджень різних видів 

тополь свідчать про необхідність уточнення нормативів для ведення 

господарства в них (Висоцька, Ткач, 2016). 

За результатами досліджень м’яколистяних деревостанів Полісся України 

розроблено нормативно-довідкові таблиці для оцінювання динаміки 

таксаційних показників і компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів 

осики (Білоус, 2016). У Лівобережному Лісостепу України дослідженням стану 

та продуктивності тополевих деревостанів приділяли дещо менше уваги.  

Дослідження похідних і малоцінних деревостанів у дібровах Лівобережної 

України показали, що осичники є, як правило, високоповнотними та 

високопродуктивними, але мають низьку технічну якість деревини внаслідок 

ураження серцевинною гниллю (Ведмідь, Жежкун, 2014). Аналіз динаміки 

середніх запасів осикових деревостанів у свіжому груді у порівнянні з 

корінними свідчить, що їхні запаси до 80-річного віку перевищують запаси 

корінних деревостанів (Назаренко, 2016). 

Об’єктом наших досліджень є тополеві деревостани різного віку у 

ДП «Жовтневе ЛГ». За лісотипологічним районуванням територія належить до 

області свіжого помірно теплого клімату (свіжого груду 2d) – Слобожанського 

району свіжих ясенево-липових дібров Придонецького сектора, що займає 

південно-західні схили Середньоросійської височини (Назаренко, Пастернак, 

2016). Лісові насадження тополь ДП "Жовтневе ЛГ" виконують важливі 

екологічні, рекреаційно-оздоровчі та захисні функції, є джерелом задоволення 

ресурсних потреб економіки регіону у деревині й займають площу понад 600 га. 

За базою даних "Лісовий фонд" відбирали ділянки з переважанням у складі 

різних видів тополь, установлювали середні таксаційні показники за класами 

віку, відбирали еталонні деревостани, що мають максимальний запас. Для 

встановлення стану та продуктивності тополевих деревостанів було закладено 9 

пробних площ. Лісотаксаційні роботи на тимчасових пробних площах 

проводили з урахуванням вимог стандарту організацій України «Площі пробні 

лісовпорядні. Метод закладання» (2006). Типологічні умови встановлювали за 

методикою лісотипологічних досліджень Д. В. Воробйова (1967).  

За результатами аналізу лісовпорядних даних частка деревостанів із 

переважанням осики за останні роки дещо збільшилася. Це пов’язане з її 
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добрим природним поновленням і незадовільним лісівничим доглядом за 

лісовими культурам. Площі деревостанів тополі канадської та чорної дещо 

зменшилися. Середній клас бонітету деревостанів осики становить I,1, середня 

повнота – 0,73. Менш продуктивними є деревостани інших видів тополь: 

середній клас деревостанів тополі білої та канадської становить III,7, чорної – 

IV,1, середня повнота деревостанів тополі білої становить 0,68, канадської – 

0,53, а чорної – 0,61. 

З метою практичного впровадження в лісове господарство принципів 

збалансованого розвитку та формування високопродуктивних деревостанів 

встановлено ступінь ефективності використання лісотипологічного потенціалу 

модальними лісовими насадженнями. Для цього застосовували два способи. 

Перший спосіб передбачає визначення потенційного середнього запасу 

деревостану на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за класами 

віку за відповідними нормативами.  

Порівняння цільового загального запасу деревини вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок, який було визначено на основі таблиць ходу 

росту нормальних (повних) деревостанів, із фактичним свідчить, що ступінь 

використання потенційної продуктивності деревостанами осики сягає майже 

58 %. Найвищий ступінь використання відмічено у 2 та 4 класах віку, а 

найменший у 7 та 9. Це пояснюється зниженням повноти деревостанів у 

старшому віці. 

Інший спосіб визначення ступеня використання лісорослинного 

потенціалу запропонований І. В. Туркевичем (1971). Він передбачає кількісне і 

якісне визначення максимальної, фактичної (модальної) і природної 

продуктивності корінних (еталонних) деревостанів. 

Рівень використання лісорослинного потенціалу осиковими деревостанами 

у свіжому груді (D2) у порівнянні з еталонними деревостанами за 

І. В. Туркевичем становить у середньому близько 102 %. До 50 років запаси 

осикових деревостанів перевищують запаси корінних (еталонних) у середньому 

на 35 %, а у старшому віці є на 30% меншими. З метою підвищення 

продуктивності та цінності лісів необхідно здійснювати лісокультурні та 

лісогосподарські заходи, які забезпечать формування належних складу і 

структури насаджень.  

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Пастернак В.П.  

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  

52 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ В ОСЕРЕДКУ 

ВЕРХІВКОВОГО КОРОЇДА У НАСАДЖЕННЯХ ДП «СУМСЬКЕ ЛГ» 

СУМСЬКОГО ОУЛМГ 

 

А.С. Потапенко  

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

На сьогоднішній день тривають процеси всихання соснових насаджень на 

всій території України (переважно у Поліссі, локально у Лісостепу). Осередки 

масового всихання охоплюють Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, 

Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та продовжують 

збільшуватись. Масове всихання соснових лісів відбувається також в інших 

країнах Європи (Польща, Фінляндія, Італія, Франція, Білорусія, Росія та інші) і 

постійно поширюється (Мєшкова, 2017). Внаслідок значного підвищення 

температури і зменшення кількості опадів протягом вегетаційного періоду 

створюються сприятливі умови для розвитку осередків шкідників і хвороб лісу. 

У окремих регіонах країни, в тому числі у Сумській області склався 

комплекс чинників, що призводять до різкого зростання деградації соснових 

насаджень. 

Одними з найпоширеніших стовбурових шкідників у деградованих 

соснових насадженнях на сьогодні є короїд верхівковий, лубоїд сосновий малий 

і шестизубчастий короїд. Заселеність дерев стовбуровими комахами залежить 

від багатьох факторів, таких як регіон, лісорослинні умови, тип, інтенсивність і 

давність ослаблення насаджень, що визначають розподіл дерев за санітарним 

станом та їхню сприйнятливість до заселення комахами (Зінченко, 2016). 

Верхівковий короїд заселяє ділянки стовбурів із тонкою корою, верхівки та 

гілки ослаблених, вітровальних і щойно зрізаних дерев, причому часто 

трапляється у комплексі зі сосновими лубоїдами Tomicus minor (Hartig, 1834) і 

Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758), а також із шестизубчастим короїдом Ips 

sexdentatus (Boerner, 1767) (Мєшкова та ін., 2015; Скрильник, 2015).  

Наявність значних площ ослаблених чистих соснових деревостанів як 

кормової бази створює сприятливі умови для утворення осередків масового 

розмноження цих видів стовбурових комах. Різке зростання чисельності 

верхівкового короїда та інших стовбурових шкідників сприяє поширенню 

осередків масового розмноження і перенесенню збудників різних захворювань 

на поверхні тіла комах під час заселення дерев і додаткового живлення. Тому 

лісогосподарські заходи щодо зменшення шкоди від стовбурових комах мають 

враховувати видовий склад стовбурових комах та їхні біологічні особливості.  

Метою досліджень було виявлення особливостей поширення верхівкового 

короїда в осередках усихання сосни звичайної у ДП «Сумське ЛГ» Сумського 

обласного управління лісового та мисливського господарства.  

Дослідження проведено в 2017 році у насадженнях лісостепової частини 

Сумської області. Пробні площі закладені в чистих соснових деревостанах 
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(10Сз) штучного походження, тип лісорослинних умов В2 (свіжий субір), віком 

55–70 років, повнотою 0,7–0,8, у насадженнях, ослаблених після вітровалів і 

сніголамів минулих років. 

З початку виконання робіт зроблено рекогносцирувальне обстеження 

соснових насаджень, яке надало змогу визначити об’єкти дослідження. Після 

цього закладено пробні площі з прив’язкою до існуючої квартальної мережі 

лісництва. В межах пробних площ виконано суцільний перелік деревостану з 

точністю вимірювання діаметрів до 0,5 см. Санітарний стан дерев сосни 

оцінювали за шістьма категоріями згідно із "Санітарними правилами в лісах 

України" (1995), де I – здорові; II – ослаблені; III – сильно ослаблені; IV – 

всихаючі; V – свіжий сухостій; VI – старий сухостій. 

Для визначення ознак заселення дерев на пробних площах верхівковим і 

шестизубим короїдами використовували "Тимчасові рекомендації щодо 

проведення першочергових заходів у соснових лісах, пошкоджених короїдами" 

(Мєшкова і др., 2017). Брали до уваги такі ознаки: зміни кольору хвої від 

зеленого на сіро-зелений і тьмяний, наявність вхідних отворів, смоляних лійок 

на стовбурі, тирси (бурового борошна) на стовбурі чи під деревами, відламаних 

гілок другого та третього порядків із ознаками заселення короїдами у межах 

проекції крон. 

На модельних деревах ІІІ–ІV категорій санітарного стану оцінювали 

поширеність стовбурових комах балами за чотирма градаціями згідно з 

Методичними рекомендаціями щодо обстеження осередків стовбурових 

шкідників лісу (Мєшкова та ін., 2011), де І – на стовбурі поодинокі ходи; ІІ – 

район поселення добре виражений, але поверхня стовбура при повному 

розвитку ходів використана не повністю, розміри ходів близькі до середніх 

значень для виду або вищі за них; ІІІ – поверхня стовбура в районі поселення 

зайнята ходами повністю, розміри ходів близькі до середніх значень для виду 

або менші за них; IV – поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами 

повністю, ходи часто деформовані, розміри ходів менші від середніх розмірів 

ходів для виду. 

Результати отриманих досліджень використовували для рекомендацій 

щодо проведення лісогосподарських заходів у ДП «Сумське ЛГ». 

 

Науковий керівник – кандидат с.-г. наук Давиденко К.В. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАЛАРОВОГО НЕКРОЗУ ЯСЕНА  

У НАСАДЖЕННЯХ ДП «ЖОВТНЕВЕ ЛГ» ХАРКІВСЬКОГО ОУЛМГ 

 

І.М. Прошутя 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

Останнім часом у багатьох країнах Європи зареєстровано погіршення 

санітарного стану ясенових насаджень (Давиденко, Мєшкова, 2014). Цей вид 

має значне господарське та екологічне значення, зокрема в Україні.  

Хворобу відмирання ясена (халаровий некроз) спричиняє гриб 

Hymenoscyphus fraxineus (анаморфа Chalara fraxinea). Хвороба поширилася у 

Північній і Центральній Європі з 1990-х рр. (Давиденко, Мєшкова, 2014).  

Основні симптоми халарового некрозу – поступове відмирання крон, 

некротичні плями на корі пагонів, знебарвлення деревини та листя, некрози 

листя, передчасне опадання листя, некрози стовбура тощо (Давиденко, 

Мєшкова, 2017).  

Метою нашої роботи було оцінювання санітарного стану ясеневих 

насаджень у ДП «Жовтневе ЛГ» та визначення й ідентифікація збудника 

халарового некрозу ясена на уражених хворобами деревах.  

З початку виконання робіт зроблено рекогносцирувальне обстеження 

листяних насаджень Бабаївського лісництва державного підприємства 

«Жовтневе ЛГ». На ділянках кленово-липової діброви кварталів № 11–14 

Бабаївського лісництва були виявлені всихаючі та загиблі дерева ясена 

звичайного 10–55 років, де були закладені пробні площі. В межах пробних 

площ виконано суцільний перелік дерев ясена з вимірюванням діаметра й 

оцінюванням санітарного стану. Санітарний стан дерев сосни оцінювали за 

шістьма категоріями згідно із "Санітарними правилами в лісах України" (1995), 

де I – здорові; II – ослаблені; III – сильно ослаблені; IV – всихаючі; V – свіжий 

сухостій; VI – старий сухостій.  

Також на пробних площах у кожному насадженні візуально оцінювали 

наявність симптомів халарового некрозу ясена (Давиденко, Мєшкова, 2014), де 

0 – симптоми хвороби відсутні; 1 – наявність непрямих симптомів (неодночасне 

розпускання листя, некрози на здорових пагонах і мертвих гілках (до 10 % 

обсягу крони); 2 – мертві пагони й гілки з наявністю некрозів становлять від 10 

до 50 % обсягу крони; 3 – відмерло понад 50 % крони, наявність знебарвлення 

деревини, некрозів, мертвих пагонів, гілок, відмерлого листя; 4 – крона 

пошкоджена на 100 %, некрози наявні на зелених пагонах, гілках, стовбурі та 

окоренку.  

На пробних площах реєстрували наявність шкідливих комах і грибів та 

визначали їхній видовий склад, зокрема гриби – за морфологічними 

симптомами (плодові тіла, наявність спороношень тощо). 

Листя та гілки з наявністю симптомів халарового некрозу ясена зрізали та 

пакували у пластикові пакети. У лабораторії зібрані зразки після стерилізації 
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поверхні використовували для культивування на 3 %-ному солодово-агаровому 

середовищі.  

За 2005–2013 рр. санітарний стан дерев ясена на постійних пробних 

площах у Харківській області виявив тенденцію до погіршення (у середньому з 

І,7 до ІІІ,3 бала (Давиденко, Мєшкова, 2014). На пробних площах Бабаївського 

лісництва санітарний стан дерев ясена у 2017 році становив ІІІ,9 бала, що 

говорить про тенденцію погіршення показників санітарного стану насаджень. 

Найбільше погіршення санітарного стану ясена зареєстровано у кварталі 11 

(Індекс санітарного стану ІV,8), де виявлені всихаючи дерева ІІІ–ІV категорії 

(27 %), а також загиблі дерева – V категорії (22 %).  

На стовбурах і гілках ослаблених дерев ясена було виявлено короїда 

Hylesinus varius (Fabricius, 1775), на всіх ділянках крони пошкоджували комахи-

листогризи (до 20 %), хоча найбільш пошкодженим був дуб звичайний. Крім 

того, на ділянках насадження з боку будинків багато дерев, особливо молодих, 

мали механічні пошкодження стовбуру і гілок.  

На деяких деревах ІІІ-V категорії ясена відмічали плодові тіла 

дереворуйнівних грибів, а саме Fomes fomentarius (L.) Fr. 1849, Ganoderma 

applanatum (Pers.) Pat., Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond. et Sing., а також 

різоморфи гриба Armillaria sp. 

Середній бал симптомів халарового некрозу становив 1,1–2,6 бала на всіх 

ділянках, що свідчить про загальне ураження хворобою ясеневих дерев у 

насадженні. Найбільш ураженими виявилися молоді дерева ясена віком до 25 

років (бал ураження – 2,3–3,3), тоді як дерева віком 50–60 років мають 

найменший бал ураження халаровим некрозом (0,3–1,1) та найкращий 

санітарний стан (ІІ,4–ІІІ,2). Це свідчить, що молоді дерева найбільш чутливі до 

ураження патогеном, який швидко розповсюджується по стовбуру, уражуючи 

крону та окоренок.  

Оскільки Hymenoscyphus fraxineus, що викликає халаровий некроз ясена, – 

інвазійний патоген, шкідливий для ясена звичайного та інших видів роду 

Fraxinus (Давиденко, Мєшкова, 2014), всі практичні рекомендації щодо 

запобігання розповсюдженню хвороби є спільними для інвазійних патогенів:  

– збереження біологічного різноманіття видів, пов’язаних із ясеневими 

насадженнями; 

– зменшення поширення хвороби відмирання ясена;  

– підтримання генетичного різноманіття дерев ясена, щоб забезпечити 

його збереження упродовж тривалого часу. 

 

Науковий керівник – кандидат с.-г. наук Давиденко К.В. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НИЖНІХ СКЛАДІВ ЯК 

НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Т.С. Риженко, О.Б. Гопцій  

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

tania05051995@outlook.com 

 

Ліси посідають одне із чільних місць у ресурсній базі економіки України. 

Серед міжгалузевих комплексів вага лісовиробничого за обсягами 

виробництва становить 2,8 %.  

Незважаючи на тенденцію переходу лісозаготівельних підприємств на 

сортиментну продукцію, вивезення лісу в хлистах все ще становить значну 

частину заготівлі деревини. У зв’язку із цим використання нижніх складів для 

первинної обробки та переробки деревини є перспективним напрямом розвитку 

лісопромислового комплексу. 

Нижній склад (НС) призначений для зберігання та первинної обробки 

круглого лісу, часткової переробки його і відвантаження продукції споживачам.  

Тривалий термін дії цих складів і великий обсяг виробництва створюють 

умови для комплексної механізації та автоматизації виконуваних там робіт 

(Маурер, 2012). 

Основні проблеми функціонування нижніх складів – зниження обсягів 

поставок деревної сировини, зменшення різноманітності випилюваних 

сортиментів, морально і фізично застарілий парк техніки, поява великої 

кількості незалежних переробників деревини. 

Слід враховувати деяку зміну в структурі сировини, що надходить на 

нижній склад, і відповідно технологічних процесів на складі. 

Значну частину низькоякісної деревинної сировини можна 

використовувати для отримання ділової продукції шляхом додаткової обробки 

або переробки. Кількість низькоякісної деревини, що надходить на нижній 

склад, залежить від стану лісосировинної бази або відведених в рубку лісосік 

(Коваль, 2009).  

У сучасних умовах є деякі можливості для підвищення ефективності як 

нижніх складів загалом, так і для окремих технологічних процесів, що дасть 

змогу отримати з деревини більший обсяг продукції в порівнянні з раніше 

використовуваними технологічними процесами первинної обробки та 

переробки деревини. 

Для цього необхідно: 

– впровадити у виробництво, в технологічний ланцюг, широку гаму 

обладнання для отримання принципово нової продукції (це обладнання 

розроблено і виготовляється; 

– включити в технологічний процес ефективні утилізаційні системи для 

відходів; 
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– збільшити різноманітність випущених сортиментів, задовольняючи 

найскладніші вимоги замовника, використовуючи механізми існуючих 

двосторонніх вимірювальних систем; 

– розпочати виробництво нетрадиційних видів продукції – модифікованого 

палива (гранул), тепла, електроенергії (з перспективою перейти на повне 

самозабезпечення підприємства електроенергією). 

Виходячи з економічно-фінансового рівня розвитку технічної бази 

машино-транспортного парку, нами на підставі розвитку НС, розроблено і 

запропоновано до застосування (впровадження) така класифікація потужності і 

напряму виробничої діяльності лісоскладів: 

І – тип розвитку передбачає лише зберігання деревини, без будь-якого 

обробітку.  

ІІ – тип передбачає не тільки зберігання деревини, але ще й первинну 

обробку – корування, очищення від сучків, розкряжування на сортименти. 

ІІІ – тип розвитку – здійснюється подальша переробка деревини, яка 

спрямована на те, щоб склад мав на своїй території лісопильні верстати для 

розпилу деревини на дошку,брус, рейки та ін. 

IV – тип, спрямований на ширший профіль роботи НС – виготовлення 

комплектуючих деталей для меблів, паркету та ін. 

V – тип завершеного циклу виробництва. На цьому етапі підприємство 

повинно мати технології для виготовлення готової продукції на своїй території 

та безпосередньої її реалізації. Це можуть бути готові меблі, штахетники, 

паркетна дошка, а також обладнання для переробки відходів (тирси, щепи). 

Можливе створення пелетів, тирсоплит.  

Залежно від можливостей лісгоспів пропонуємо такі категорії, чим більш 

платоспроможне державне підприємство, тим потужніший нижній склад буде 

створено.  

Висновки. Найважливішими показниками кінцевих результатів та сукупної 

ефективності виробництва в умовах ринкової економіки є прибуток і 

рентабельність (прибутковість). Рівень рентабельності залежить насамперед від 

величини прибутку та розміру витрат і застосовуваних ресурсів. 

У нашому випадку найбільш сприятливими умовами прибутку слід 

вважати прибуток від реалізації продукції. 

Показники рентабельності, якими можна скористатися в цьому випадку, це 

– рентабельність поточних витрат, рентабельність капітальних вкладень 

(інвестицій), а також термін окупності інвестицій. 
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ВПЛИВ НІВАЛЬНОГО ФАКТОРУ НА СТРУКТУРУ БІОТЕХНІЧНИХ 

ЗАХОДІВ У МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВЩИНИ 

 

О.С. Сємілєтов, В.В. Горошко  

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 

Одним з факторів, що обумовлюють структуру та особливості 

впровадження біотехнічних заходів у мисливських господарствах, є сніг – 

нівальний фактор. 

Дослідження проводили у мисливських угіддях ТОВ «Сафарі ХХІ», 

ПП МГ «Гремячий ключ», ТОВ «Ведмідь М+», які розташовані у лісостеповій 

частині Харківської області на території Вовчанського, Печенізького, 

Чугуївського районів. Для мисливських господарств ТОВ «Сафарі ХХІ» та 

ПП МГ «Гремячий ключ» характерне переважання за площею мисливських 

угідь, які представлені твердолистяними лісами, натомість у структурі 

мисливських угідь ТОВ «Ведмідь М +» переважають угіддя, представлені 

хвойними лісами.  

Установлено, що глибина снігового покриву та потужність льодяної кірки 

у різних типах лісу, а також різних типах мисливських угідь неоднакова. 

Глибина снігового покриву залежно від умов коливалася від 28 см (d=0,22) до 

53 см (d=0,18), при цьому потужність льодяної кірки становила від 0 до 2,5 см.  

При глибині снігового покриву понад 50 см масової міграції тварин з 

мисливських господарств виявлено не було. Водночас виявлено певне 

концентрування козулі та оленя в сосняках, а також інших місцях із меншим 

сніговим покривом та менш потужною льодяною кіркою.  

З’ясовано, що за глибини снігового покриву 25–30 см козуля вже не здатна 

поїдати трав’янисті рослини, які містяться під снігом, або озимину. У разі 

відсутності підгодівельних майданчиків козуля переважно переходить на 

гілковий корм і концентрується біля лісових культур, молодняків, де 

представлені дуб, ясен звичайний, осика тощо.  

Упродовж грудня 2016 р. нами було проведено облік тварин, що виходили 

на місця годівлі, а саме на поле із залишками соняшнику, на озимину, ріллю, 

узлісся. Після відлиги глибина снігового покриву зменшувалася, а товщина 

льодової кірки збільшувалася. При цьому кількість копитних тварин, зокрема 

козулі, кабана, оленя, у відповідних типах угідь зменшувалася. Простежується 

чітка залежність між товщиною льодової кірки та кількістю тварин, які 

виходили на пробні площі. Необхідно відзначити, що при потужній льодовій 

кірці чи сніговому насту дрібніші тварини його не провалюють. За нашими 

дослідженнями, заєць та лисиця здатні нормально переміщуватися по льодовій 

кірці завтовшки понад 1,5 см. Зауважимо, що у періоди глибокому снігу та 

потужної льодової кірки дикі собаки, які можуть бути у мисливському 

господарстві, здатні суттєво зменшити популяцію козулі європейської.  

За результатами препарування 20 екземплярів козулі європейської нами 

виявлено у 8 випадках запалення легенів, у 10 випадках − пошкодження 
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передніх і задніх кінцівок. Можлива причина пошкодження лап козулі – 

потужна льодова кірка, що сформувалася у місцях перебування тварин. 

На нашу думку, однією з причин виникнення запалення легенів диких 

тварин є труднощі переміщення по сніговому покриву (відсутність ходу). 

Також козуля під час формування ліжка копитить сніг аж до землі, але за 

глибини снігового покриву понад 30 см неспроможна утворити відповідне 

ліжко. Як наслідок, вона лягає або на сніг, або у ліжко, яке було сформоване 

оленем благородним. З нашого погляду, це також може бути причиною 

виникнення запалень легенів окремих екземплярів косулі.  

За результатами аналізу особливостей формування троп на підгодівельних 

майданчиках установлено, що ширина тропи та щільність снігового покриву 

збільшуються у напрямку майданчика. Для різних біологічних видів ширина 

троп неоднакова. Так, кабан переважно формує тропи завширшки до 24 см, але 

внаслідок масового виходу козулі чи оленя ширина тропи біля підгодівельних 

майданчиків збільшується до 60 см. Масовий вихід козулі спостерігали за 100–

150 м від підгодівельного майданчика.  

Для поліпшення умов існування козулі в мисливських господарствах у 

зимовий період нами запропоновано на відстані 150 м від підгодівельних 

майданчиків розчищувати площадки від снігу з подальшим їх засипанням 

соломою або сіном. Протягом першої доби не зафіксовано жодного ліжка 

козулі на відповідних майданчиках. На другу добу нами було нараховано до 10 

ліжок. Під час нічного обстеження відповідних майданчиків за допомогою 

тепловізора встановлено до 40 голів козулі на одному майданчику.  

Для зниження навантаження на підгодівельні майданчики (поліпшення 

умов існування козулі, зменшення сприятливості для браконьєрства, 

поширення хвороб тощо) на відстані 100–150 м від них уздовж троп 

пропонуємо формувати розвантажувальні майданчики. Майданчики необхідно 

розчищати від снігу та забезпечувати кормами. Підгодівельні майданчики 

бажано розміщувати у місцях, де формування льодової кірки мінімальне, або 

взагалі вона не формується (вологі та сирі едатопи). Також підгодівельні 

майданчики бажано розміщувати на ділянках деревостанів, у яких сніговий 

покрив має порівняно меншу висоту – середньовікових хвойних деревостани 

або більш старших твердолистяних.  
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Шкідливість стовбурових комах виявляється у спроможності негативно 

впливати на стан життєздатних дерев (фізіологічна шкода) або якість деревини 

(технічна шкода). Зазначені показники оцінювали в різних регіонах стосовно 

сосни, дуба та ялини. 

Метою цієї роботи було визначення фізіологічної шкідливості стовбурових 

комах на березі повислій у Лівобережному Лісостепу. 

Під час досліджень, проведених у 2010–2017 рр. у лісових насадженнях 

державних підприємств Харківської та Полтавської областей (Зміївськое ЛГ, 

Чугуєво-Бабчанське ЛГ, Гутянське ЛГ, Скрипаївське НДЛГ, Харківська ЛНДС 

УкрНДІЛГА, Миргородське ЛГ, НПП "Слобожанський"), а також Дендропарку 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва та у Парку "Молодіжний" м. Харкова, нами на березі 

повислій виявлено 22 види стовбурових комах із трьох рядів: 

перетинчастокрилі (Hymenoptera), лускокрилі (Lepidoptera) та твердокрилі 

(Coleoptera). 

Фізіологічну шкідливість стовбурових комах визначали за методикою, 

розробленою К. Г. Мозолевською (1974) як суму балів оцінки їхньої 

фізіологічної активності (спроможності заселяти дерева різного ступеня 

ослаблення), спроможності завдавати шкоди деревам берези повислої під час 

додаткового живлення та переносити збудників хвороб,  

Фізіологічно активні види, здатні заселяти дерева І – ІІ категорій 

санітарного стану (здорові та ослаблені), оцінювали у 10 балів, здатні заселяти 

дерева III – IV категорій санітарного стану, лісосічні залишки та лісоматеріали 

– 1 балом, здатні заселяти тільки дерева V – VI категорій санітарного стану 

(мертву деревину), пні та лісоматеріали – 0,1 бала. 

Переважна більшість виявлених видів комах заселяють сильно ослаблені 

дерева. Великий березовий рогохвіст, вузькотіла зелена златка, кліт осиковий та 

короїди заселяли здорові та ослаблені дерева берези. Ослаблені дерева заселяли 

короїди Scolytus ratzeburgi, Xyleborinus saxeseni, Anisandrus maiche, 

Trypodendron signatum, вусач Xylotrechus rusticus, златка Agrilus viridis і 

рогохвіст Tremex fuscicornis, інколи – Xiphydria longicollis. Виявлено спроби 

заселення фізіологічно здорових дерев видами Tremex fuscicornis, Agrilus viridis, 

Xyleborinus sp., Anisandrus maiche, Xylotrechus rusticus, що за великої щільності 

комах може ослабити дерево та призвести до його загибелі. 
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Короїди Scolytus ratzeburgi, Xyleborinus sp., Anisandrus maiche, 

Trypodendron signatum, вусач Xylotrechus rusticus, златка Agrilus viridis, 

рогохвіст Tremex fuscicornis та Xiphydria longicollis схильні до прояву агресії 

стосовно живих дерев, ослаблених внаслідок дії абіотичних чинників (сніг, 

вітер, пожежа, посуха), біотичних (пошкодження комахами) та антропогенних 

чинників (порушення у веденні лісового господарства, несвоєчасне вивезення 

деревини з лісу, різке освітлення стіни лісу після рубок, механічні 

пошкодження живих дерев тощо). В інших випадках ці стовбурові комахи не 

нападають і не заселяють живі дерева, віддаючи перевагу заселенню сильно 

ослаблених дерев або дерев свіжого сухостою. Тому нами було оцінено їхню 

фізіологічну шкідливість з урахуванням звичайного стану та у випадках 

спровокованої агресії.  

Спроможність комах завдавати шкоди під час додаткового живлення 

оцінювали балами 2 – помітні пошкодження, 1 – малопомітні пошкодження або 

0. Серед 22 видів додаткове живлення було відсутнім у 9. Всі короїди, вусачі 

Saperda scalaris, Xylotrechus rusticus та златка Agrilus viridis оцінені балом 2, всі 

інші види златок оцінено балом 1.  

Комах, здатних переносити збудників хвороб, оцінювали балом 3, 

переносників дереворуйнівних грибів – балом 2, переносників 

деревозабарвлювальних грибів – балом 1, а балом 0 оцінювали види комах, які 

не беруть участь у перенесенні збудників хвороб.  

Більшість стовбурових комах не мають спеціальних органів (міцетангіїв) 

для перенесення збудників хвороб, але можуть пасивно переносити їх на 

своєму тілі. Фізіологічно активні види під час додаткового живлення та спроб 

заселення живих дерев відкривають шлях до збудників деревозабарвлювальних 

і дереворуйнівних грибів, тому ці види ми оцінюємо коефіцієнтами 1 або 2. 

Найбільшу фізіологічну шкідливість визначено для златки Agrilus viridis, 

вусача Xylotrechus rusticus, короїдів Scolytus ratzeburgi, Trypodendron signatum, 

Xyleborinus saxeseni, Xyleborinus attenuatus та Anisandrus maiche, дещо меншу – 

для рогохвістів Tremex fuscicornis, Tremex magus, червиці в’їдливої Zeuzera 

pyrina та златки Сhrysobothris affinis. Зазначені види за певних умов (як 

виняток) здатні нападати та заселяти життєздатні дерева. Найменшу 

фізіологічну шкідливість визначено для видів, які заселяли дерева V категорії 

санітарного стану (свіжого сухостою): Xiphydria longicollis, Tremex magus, 

Dicerca furcata, Dicerca alni, Agrilus betuleti, Agrilus angustulus, Aegomorphus 

clavipes, Mesosa nebulosa, Mesosa curculionides, Exocentrus adspersus, Leiopus 

linnei та Saperda scalaris.  

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Мєшкова В.Л. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР СОСНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ДП «ЖИТОМИРСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»  

 

М.В. Ткаченко  

Житомирський агротехнічний коледж 

Waleriy07@ukr.net 

 

Відповідно до Лісового Кодексу України, ліси нашої країни є її 

національним багатством і за своїм призначенням та місцем розташуванням 

виконують зокрема екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, 

оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції, мають обмежене 

експлуатаційне значення і підлягають державному обліку та охороні. Однак, 

Україна ще й досі залишається мало лісистою державою.  

ДП «Житомирське військове лісове господарство» загальною площею 3368 

га, розташований в східній частині Житомирської області. Його обходи 

знаходяться на території Житомирського, Олевського і Новоград-Волинського 

адміністративних районів. Контора лісгоспу знаходиться в м. Житомир. 

Територія лісгоспу розділена на 3 лісництва: Макарівське, Корбутівське та 

Зарічанське.  

Субори - найбільш поширені типи лісу в умовах ДП «Житомирське 

військове лісове господарство», де вони займають близько половини всієї 

площі держлісфонду. Головна лісоутворююча порода - сосна звичайна. Серед її 

супутників, крім берези повислої зустрічається дуб звичайний і подекуди ялина 

звичайна. Дуб або інколи ялина утворюють у суборах незначний другий ярус. 

До похідних типів деревостану належать березняки, дубняки та культури сосни 

на староорних землях. Лісовідновлення в свіжому суборі проходить досить 

успішно, але не скрізь однаково і залежить від лісорослинних умов. В 

Центральному Поліссі, за даними (Мегалінського П. М., 2008) 69% площ має 

задовільне лісопоновлення з домінуванням сосни звичайної, 23% - 

незадовільне, на решті площ переважає береза повисла. Обстежені нами 

культури сосни звичайної в умовах ДП «Житомирське військове лісове 

господарство» мали середні повноти 0,5-0,6, інколи 0,8.  

На території ДП «Житомирське військове лісове господарство» є ряд 

категорій площ, які підлягають терміновому залісненню шляхом штучного 

створення лісових культур. Вивчення лісових культур проводили за 

методиками (Кайранов П. М., 2009, Гордієнко М. І., 2003). Розрахунок 

середньої висоти насаджень проводився за методикою (Плохинський М. С., 

1961). Розрахунок середнього діаметра проводився за аналогічною методикою. 

Проекти лісових культур розроблялись з урахуванням «Методичних 

рекомендацій по вдосконаленню технологій та організації праці на роботах по 

створенню лісових культур» (Гордієнко М. І., 2001).  

На перезволожених грунтах, де інтенсивно розростається трав’яна 

рослинність, а також на ділянках з високим рекреаційним навантаженням для 
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створення насаджень доцільно використовувати дворічні саджанці. Вони 

краще, ніж сіянці, переносять конкуренцію трав’яних рослин і небажаної 

деревної рослинності та менше ушкоджуються. При закладанні культур 

застосовують два способи змішування деревних порід: змішування порід 

рядами (порядно: 3рСз2рДз; ряд однієї породи з декількома рядами-кулісою 

іншої: 5рСз1рБп; кулісами: 5рСз3рДз) і змішування порід в рядах (через 

посадкове місце: 1рДз+Лп; ланками з декількох садивних місць 1рДз+Лп; 

групами ланок: 2рДз+Лп; 3рСз+Мо; в шаховому порядку: 3рДз+Лп; 3рСз2рДз). 

В Корбутівському військовому лісництві застосовують першу усхему 

змішування. При змішуванні рядами полегшується механізоване створення 

лісових культур. Змішування в рядках ускладнює механізацію посадки, але при 

виправданому з лісівничої точки зору поєднанні деревних порід дозволяє 

значно раніше, ніж у рядових культурах використати позитивний міжвидовий 

взаємовплив рослин. В той же час цей спосіб змішування потребує 

ретельнішого добору деревних рослин, оскільки їх взаємовплив проявляється 

раніше, ніж у рядових культурах. Важливим є і те, що змішування порід в рядах 

дозволяє більш рівномірно розташувати їх на площі, що в певній мірі наближає 

процеси формування штучних насаджень до тих, які характерні для природних 

корінних деревостанів. При створенні лісових культур сосни звичайної садивні 

та посівні місця можна розміщувати двома способами: квадратним чи 

прямокутним. З лісівничої точки зору більш доцільним є застосування 

квадратного способу розміщення садивних місць в культурах, а кращі умови 

для механізації лісокультурних робіт забезпечує прямокутне розміщення. 

Останнє сьогодні визначає перевагу прямокутного способу розміщення 

садивних місць при створенні лісових культур.  

На основі результатів проведених досліджень можна зробити наступні 

висновки і запропонувати рекомендації виробництву:  

1. В ДП «Житомирське військове лісове господарство» практикується 

часткова підготовка площі борознами плугом ПКЛ-70 по свіжих зрубах.  

2. В умовах вологих суборів пропонується створення змішаних сосново-

дубових культур із розміщенням посадкових місць 1,5×3,0 м і 0,75×4,0 м із 

можливим частковим поновленням берези.  

3. В умовах вологих сугрудів пропонується створення змішаних культур 

сосни звичайної із розміщенням садивних місць 0,75×3,5 м.  

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Левченко В.Б.  
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ПРЕДСТАВНИКИ РОДУ LARIX MILL. У ДЕНДРОПАРКУ ХНАУ  

 

В.С. Холонівський, С.І. Познякова  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва  

VladHolonivskiy@gmail.com  

 

Одним із найважливіших і найактуальніших напрямів сучасних досліджень 

дендропарків є збагачення генофонду корисних рослин шляхом інтродукції та 

акліматизації нових видів. Інтродукція рослин – один із заходів підвищення 

продуктивності лісів, підсилення їхньої захисної ролі, покращення 

ландшафтно-декоративних властивостей, збагачення ресурсів рослинного 

фонду країни з метою кращого задоволення зростаючих соціальних потреб.  

Представники роду Larix Mill. є перспективними видами, які здатні у 

сприятливих кліматичних умовах підвищити продуктивність лісових 

насаджень. Швидкий ріст модрини та цінна деревина давно привертали увагу 

лісівників і неодноразово спонукали до різних лісівничих експериментів з цією 

породою. У північних районах Північної півкулі розповсюджені 10 видів 

модрини, а також численні її різновиди та гібриди. В південних районах 

модрина росте лише в горах. Рід Larix Mill. представлений близько 20 видами, 

різноманітними формами та гібридами. Однією з лісоутворювальних порід 

Європи є модрина європейська, яка поширена як у гірських, так і на рівнинних 

місцеположеннях. A. Dengler виділив чотири ізольовані регіони природного 

ареалу цієї породи: 1) Альпи; 2) Карпати; 3) Південно-Східна частина Судет; 

4) горбиста місцевість півдня Польщі. Займаючи таку велику територію, а в її 

межах – найрізноманітніші місцеположення, модрина європейська формує різні 

підвиди, раси та екотипи (Дебринюк, 2012, Белеля, 2015). 

Швидкий ріст і високі технічні властивості деревини модрини 

стимулювали масове розведення породи далеко за межами її природного 

ареалу. Поширення модрини в південному напрямку обмежується сухістю 

повітря та дефіцитом вологи. В Україні природно росте один вид – модрина 

європейська (Larix decidua Mill.), який трапляється лише в Карпатах. Але в 

ботанічні сади, дендропарки, дослідні та лісові культури інтродуковано близько 

10 видів. Найбільша площа насаджень модрини в Україні приурочена до 

Карпатського регіону та Західного Лісостепу. Найпоширенішим видом є 

модрина європейська. З інших видів модрин, які культивують у насадженнях 

України, варто назвати модрину японську та модрину сибірську. На цей час 

площа модринових насаджень в Україні становить близько 60 тис. га 

(Дебринюк, Белеля, 2015). 

В умовах північного Лівобережного Лісостепу України лісові культури з 

участю модрини створюють з другої половини ХІХ століття. Найстаршими за 

віком є дубово-ясенево-модринові культури, створені в ДП «Тростянецьке ЛГ» 

у 1880 р. в умовах свіжої кленово-липової діброви (Григорьєва, Самодай, 2016).  

У дендрологічному парку Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва ростуть чотири види з роду Larix Mill. 
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Larix decidua Mill. – модрина європейська, 

Larix leptolepis Gord. – модрина японська, 

Larix sibirica Ldb. – модрина сибірська,  

Larix sukaczewii Djil. – модрина Сукачова. 

Найбільше поширення в дендропарку має модрина японська, 77 дерев 

ростуть на Центральній алеї та понад ста дерев висаджено на території 

навчального містечка ХНАУ, 4 дерева модрини європейської ростуть у ХVІІІ 

кварталі. Модрина сибірська представлена 36 екземплярами у ІІ та ІІІ 

кварталах, у ІІІ кварталі також ростуть 16 дерев модрини Сукачова.  

За результатами наших досліджень, модрина японська має найменші 

таксаційні показники, середній діаметр становить 21,0 см, середня висота 

13,5 м. На центральній алеї дендропарку ХНАУ дерева модрини зазнають 

велике антропогенне навантаження і за санітарним станом деякі дерева є 

ослабленими.  

За біоекологічними особливостями модрина японська дещо відмінна від 

модрини європейської. Так, посушливі роки можуть заподіяти значну шкоду 

модрині японській (Щепотьев, 1975). Найкращі таксаційні показники мають 

дерева модрини європейської, середній діаметр становить 30,5 см, середня 

висота 22,5 м. У сучасних умовах модрина європейська відзначається високою 

стійкістю до захворювань, пошкодження комахами та іншими чинниками. 

Всі види модрин у дендропарку ХНАУ квітують і дають схоже насіння. 

Модрина Сукачова відрізняється більшою енергією проростання та кращою 

схожістю насіння у порівнянні з модриною японською. Одним із важливих 

показників, який характеризує ступінь адаптованості виду до умов інтродукції, 

є репродуктивний розвиток. Здатність формувати здорове насіння і 

розмножуватися насіннєвим шляхом вказує на високий рівень адаптації видів 

роду модрина в умовах Лівобережного Лісостепу України. 

Представники роду Larix Mill. є одними з найперспективніших 

швидкорослих порід для плантаційного та масивного лісорозведення у багатьох 

країнах Європи, а також в умовах України. 

У дендрологічному парку ХНАУ представлена одна з найбільших колекцій 

модрин для умов Лівобережного Лісостепу України, що є важливим для 

збереження біологічного різноманіття.  
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СТРОКИ ПОСАДКИ ГОРІХОПЛІДНИХ КУЛЬТУР У 

ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

 

В.А. Чиж, В.Є. Слюсарчук  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва  

 

Ріст і розвиток насаджень горіхоплодих культур значною мірою залежить 

від агротехніки, однією зі складових якої є строки садіння саджанців. Метою 

нашої роботи було визначення біометричних особливостей та оцінювання 

якості рослин горіха волоського та фундука на створених у різні строки 

(навесні та восени) посадках з метою оптимізації вирощування цих порід. 

Дослідження проводили на плантаціях горіхоплодих у Дергачівському районі 

Харківської області – на фермерському господарстві «Терра» і Харківській 

лісовій науково-дослідній станції УкрНДІЛГА (до 2015 р. – Данилівський 

дослідний держлісгосп УкрНДІЛГА). Саджанці волоського горіха були 

вирощені нами в розсаднику ХНАУ з насіння, зібраного в ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки», а відсадки фундука – на плантаціях первинного 

сортовипробування в ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» та плодорадгоспу 

«Лозівський». Програма досліджень передбачала: вимірювання таксаційних 

показників фундука та горіха волоського (висоти кущів, діаметра їхніх крон, 

діаметра на висоті 1,3 м); біометричний опис кущів фундука; оцінювання 

життєвого стану та сили росту рослин; визначення збереженості рослин; 

математичний аналіз польових матеріалів; узагальнення та висновки з 

проведених досліджень.  

Методика досліджень: форма запису спостережень – за списком, 

відповідно до схеми розміщення та знаходження рослини на плантації (ряд, 

місце в ряду). Обстеження здійснювали шляхом суцільної інвентаризації 

садивних місць на плантаціях (після попереднього маркування рослин у рядах). 

Висоту рослин вимірювали мірною рейкою, діаметр крон кущів – мірною 

стрічкою, діаметр стовбурів на висоті 1,3 м – штангенциркулем. Життєвий стан 

рослин визначали в балах від 1-го (кущ сухий), до 5-ти балів (кущ у відмінному 

стані) за авторською методикою. Індикаторами балової оцінки були насамперед 

листя та наявність сухих гілочок у кронах кущів, які свідчать про ослабленість 

або стійкість до конкретних природно-кліматичних умов та інших чинників 

навколишнього середовища; 2 бала надавали рослинам ослабленим, що 

вирізнялися нездоровим кольором листя та великою кількістю сухих гілочок, 

які появились в останні роки; 3 бала – кущі нормального розвитку з листям без 

ознак нездорового кольору та все ж із наявністю сухих гілочок у кронах; 4 бала 

– рослини з добре розвиненим листяним апаратом і майже без сухих гілочок 

останніх років; 5 балів – рослини з насиченим зеленим кольором листя, у 

кронах не мають сухих гілочок, що свідчить про відмінний стан рослин. Для 

кущів фундука природним є те, щоб деякі стовбурці в кущах були сухими, але 

це не свідчить про ослаблення життєвого стану. Йдеться про неприродну зміну 

кольору листя, яка індикує пригнічення росту та розвитку рослини. 
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Оцінка сили росту (показник, під яким розуміємо комплекс морфологічних 

ознак, що відрізняють споріднені рослини однакового віку за висотою, 

діаметром крони, формою що сформувалися в конкретних умовах) у балах: 5 – 

рослини величні, найвищі, з найбільшим діаметром крони; 4 – рослини добре 

розвинені, високі з широкими кронами; 3 – рослини середньої висоти та 

діаметра крони; 2 – рослини низькі з малим діаметром; 1 – рослини найменші. 

Рясність плодоношення фундука оцінювали за середньою кількістю горіхів 

на однометрових модельних гілках і в балах (гілки не зрізують, підраховують 

на кущах, рендомізовано беруть 12–20 гілок одного сорту, клону або форми): 0 

– плодоношення відсутнє або є поодинокі плоди – до 2-х горіхів (не більше 0,5 

ц / га); 1 – плодоношення дуже низьке (2–5 горіхів; 0,6–2 ц/га); 2 – 

плодоношення низьке, 6–12 горіхів; 2,1– 4,0 ц/га); 3 – плодоношення середнє, 

13–20 горіхів; 4,1–7,0 ц/га); 4 – плодоношення добре (рясне), 21–30 горіхів; 7,1–

10,0 ц/га); 5 – плодоношення відмінне (дуже рясне), не менше 31 горіха (понад 

10 ц/га).  

Рясність плодоношення горіха волоського також визначали в балах, але 

візуально: 0 – горіхів немає; 1 – поодинокі плоди у кроні; 2 – плодів мало, на 

модельних гілках не більше 3-х горіхів на 1 метр; 3 – середня рясність 

плодоношення, на однометрових модельних гілках 3–5 горіхів;  

4 – плодоношення рясне, на однометрових модельних гілках 6–10 горіхів; 5 – 

плодоношення дуже рясне, на модельних гілках понад 10 горіхів на 1 м. 

Збереженість рослин визначали за відношенням (у відсотках) кількості 

рослин, що росли й обміряні у 2016–2017 рр., до кількості садивних місць під 

час створення насадження (відповідно до схеми садіння). 

В результаті досліджень установлено, що весняні посадки горіха 

волоського мають переваги у порівнянні з осінніми: 5-річні рослини досягають 

висоти 4 м, діаметра крони – 3 м, діаметра стовбурів біля кореневої шийки – 

близько 10 см; життєвий стан і сила росту сягає 5 балів, збереженість рослин – 

100 %, вступили в пору плодоношення. Водночас рослини осіннього садіння 

мають висоту не більше 1,8 м. діаметр крони – 1,3 м, діаметр стовбурів біля 

кореневої шийки – не більше 5 см; життєвий стан та силу росту – не більше 3-х 

балів, збереженість – не більше 50 %, не вступили в пору плодоношення. Кущі 

весняної та осінньої посадки фундука не відрізняються між собою за 

біометричними показниками.  
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Площа секції №1 архівно-маточної плантації сосни складає 2,08 га. 

Закладена плантація у 1976 році на спеціально створених у дендрологічному 

парку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва підщепних культурах сосни звичайної, зі 

схемою розміщення садивних місць 6,0 х 5,0 м. Висота підщепних культур на 

час щеплень (1976 р.) складала 0,7-1,0 м. Живці були заготовлені з плюсових 

дерев Скрипаївського, Балакліївського і Гутянського лісгоспів, спосіб 

щеплення – вприклад серцевиною на камбій. У перші 3 роки у міжряддях 

шириною 6 м. вирощувалась картопля, доповнювались щепи, вивчався ріст 

щеплених сосонок. На секції у 2017 році нараховувалось 256 щеплених дерев-

клонів і 432 не щеплених дерева, всього живих дерев 256+432= 688 шт, а разом 

з сухими – 692 дерева. Відпало з часу створення плантації 8 дерев. 

Крони дерев на плантації зімкнуті, санітарний стан деревостану 

задовільний. Ступінь багатства видів травяного покриву за шкалою Г.М. 

Висоцького оцінюється символом «p» (розкидані у невеликій кількості 

екземпляри). У північній частині плантації росте куртина 15х15м ослабленої 

затіненням ожини з проективним вкриттям грунту 0,8. Для покращення 

санітарного і життєвого стану плантації з деревостану потрібно видалити 

одиничні пошкоджені сніголомом, дуже ослаблені і сухі дерева .  

Як щеплені, так і не щеплені деревостани на нашій архівно-маточній 

плантації за життєвим станом оцінюються як «здорові»(Алексеев В.А., 1989). 

Дещо кращим станом (92% проти 86%% виділяється деревостан щеплених 

дерев. 

В результаті порівняння стану і продуктивності щеплених і не щеплених 

дерев виявилось, що за середнім діаметром кращими є не щеплені дерева 

(33.1см проти 30,5 см). Важливо підкреслити, що об’єми стовбурів не 

прищеплених дерев перевищують об’єми прищеплених на 7 %, але ділових 

стовбурів серед них менше: 60 %, проти 95 %. У не прищеплених дерев у 

порівнянні з прищепленими більше роздвоєних стовбурів (2,87% проти 1,82%) і 

крупних сучків ( 53% проти 44%). 

Отже не прищеплені дерева переважають прищеплені у кількісних 

показниках – за об’ємом середнього дерева, середнім діаметром, але 

поступаються якісними показниками (категорією технічного стану, товщиною 

сучків, формою крони). 

Площа секції №2 1,55 га га. Закладена у 1979 році щепленням живців 

плюсових дерев на сіянці з закритою кореневою системою, вирощені у 

закритому грунті (Остапенко та ін., 1979). Ділянка зі східного і західного боку 

оточена дубовими лісосмугами 67 – річного віку, з північного – трьохрядною 
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березово-модриновою лісосмугою з південного – балкою з крутими 

задернованими берегами.  

Секція розташована на схилі південної експозиції, з середнім рівномірним 

похилом поверхні (0,005 – 0,01), мікрорельєф представлений пристовбурними 

підвищеними кругами 0,8 х 0,8 м., утвореними в результаті міжрядного 

перехресного механізованого догляду у міжряддях. Слідів водної ерозії на 

ділянці не спостерігається. 

Отже, інтенсивнішим ростом у висоту і по діаметру виділяються клони 

Скрипаї і Гути – відповідно 0,62 м/рік і 0,43 см/рік. 

Дані таблиці 5.2 свідчать, що найбільший середній діаметр мають клони 

групи Скрипаї (30,5 см), у клонів Гути діаметр менший на 9%, у клонів 

Балаклея – на17%, Мерефа - на 22%, а у клонів Суми - на 27% . За висотою 

клони групи Скрипаї відстають від групи Балаклія на 3%, групи Гути – на 9%, 

групи Суми відстають у рості на 15% від групи клонів Балаклія висота яких 

найбільша – 23,3 м 

Об’єми середніх дерев і запаси стовбурної деревини прямо пропорційні їх 

висотам і діаметрам: найбільші запаси відносяться до клонів групи Скрипаї, 

Гути, а найменші до клонів групи Суми. 

Показники якості свідчать, що група клонів Мерефа та Суми мають менше 

кривих стовбурів, а у більш продуктивних клонів навпаки кривих та роздвоєних 

стовбурів більше. Це пояснюється спадковими властивостями. Спостерігається 

тенденція – чим більше крупних сучків тим менший відсоток виходу ділових 

стовбурів. 

Як свідчать дані, найкращу технічну якість стовбурів мають дерева клонів 

«Гути» (58,5% ділових стовбурів), і «Скрипаї» (40%). Дещо нижча якість 

стовбурів у дерев групи «Балаклея» (36%). Дерева клоні «Суми» і «Мерефа» за 

якістю стовбурі найгірша (22% і 26% ділових стовбурів). 

За життєздатністю деревостану клони «Гути» відноситься до категорії 

«здорові» (індекс 80), клони «Скрипаї», «Балаклея» - до «послаблені» (індекс 

75%, 71%), а клони «Суми» і «Мерефа» - до категорії «дуже послаблені» 

(індекс 60-64%). 

Отже, чим кращий життєвий стан деревостану, тим вищий вихід ділових 

стовбурів. Можна також стверджувати, що материнські плюсові дерева групи 

клонів «Скрипаї», «Гути» і «Балаклея» підтвердили свої кращі якості у 

вегетативному потомстві на нашій лісонасінній плантації. 
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Розробка методів підвищення стійкості та продуктивності деревних рослин 

на ранніх етапах росту і розвитку для цілей успішного і ефективного 

лісовідновлення та лісорозведення є одним із головних завдань лісівничої 

науки. В науковій літературі нагромаджено значний обсяг даних щодо 

можливості підвищення стійкості рослин до дії біотичних та абіотичних 

стресорів за допомогою екзогенних фізіологічно активних речовин. До таких 

речовин належать нітропрусид натрію (НПН – донор оксиду азоту) (Galatro, 

Puntarulo, 2014; Khan et al., 2014; Singh, Shah, 2017) та седаксан (фунгіцид, 

інгібітор сукцинатдегідрогенази) (Bozzo et al., 2014; Dal Cortivo et al., 2017; 

Kolupaev et al., 2017). Є поодинокі дані про застосування цих двох речовин для 

сільськогосподарських культур, але відсутні відомості про їх вплив на стійкість 

і продуктивність деревних рослин.  

Нині найпоширенішим донором NO є нітропрусид натрію, який 

використовується як для наукових досліджень, так і у практичній діяльності 

(Napoli, Ignarro, 2003; Hottinger et al., 2014). Переваги НПН порівняно з іншими 

донорами NO: стабільність, безпечність, дешевизна, розчинність, проникність, 

широкий діапазон діючих концентрацій, дослідженість тощо (Hottinger et al., 

2014). Достеменно механізм його розкладання не з’ясований. Але відомо, що 

НПН вивільняє оксид азоту у біологічних системах при контакті з 

відновниками різної природи та з мембрано-зв’язаними ферментами (можливо, 

пероксидазами і НАДФН-оксидазою) (Grossi, D'Angelo, 2005; Карпец, 

Колупаев, 2017; Diniz et al., 2017). Є поодинокі дані про використання донору 

оксиду азоту НПН як індуктора стійкості сільськогосподарських рослин у 

польових експериментах (Floryszak-Wieczorek et al., 2006; Жук, Мусієнко, 2010; 

Карпец и др., 2015; Карпец, 2016а). Але відсутні відомості про вплив НПН на 

стійкість і продуктивність деревних рослин.  

Седаксан – штучно синтезована речовина із чітко вираженими 

фунгіцидними властивостями контактної дії (Ebbinghaus et al., 2010; Oostendorp, 

Zeun, 2011). Добре досліджений механізм фунгіцидного впливу седаксану 

шляхом високоспецифічного інгібування сукцинатдегідрогенази грибів і, як 

наслідок, блокування синтезу АТФ у мітохондріях та, відповідно, 

енергетичного метаболізму в цілому (Rheinheimer, 2012; Jeschke, 2016). Хоча ця 

речовина позиціонується як фунгіцид контактної дії, є й відомості про його 

системний вплив за рахунок можливості поглинання одними органами рослин і 

транспортуванням через провідні тканини до інших органів (Polson et al., 2013; 

Wickramasinghe et al., 2015; Walter et al., 2015).  
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Метою роботи було дослідження роздільного та комбінованого впливу 

передпосівної обробки седаксаном та обприскування НПН на стійкість сіянців 

сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) до біотичного (інфекційне вилягання) і 

абіотичного (штучна посуха) стресорів у лабораторній ґрунтовій культурі.  

Передпосівну обробку насіння сосни звичайної седаксаном проводили у 

діапазоні концентрацій 0,001-10 г/л. Обприскування сіянців НПН у 

концентраціях 0,2, 0,5, 2,0 і 5,0 мМ здійснювали через кожні 10 днів починаючи 

з 20 доби після висіву у ґрунт. Стійкість до інфекційного вилягання у ґрунтовій 

культурі вивчали на природному інфекційному фоні. Штучну посуху 

створювали шляхом зниження вологості субстрату до 25-30% від повної 

вологоємності. Протягом експериментів у певні часові точки визначали 

кількість сіянців, неуражених інфекційним виляганням, і їх відносну 

збереженість, ріст у висоту, нагромадження сирої і сухої маси, оводненість і 

вологодефіцит надземної частини рослин.  

Оптимальними концентраціями НПН та седаксану, які самі по собі 

виявляли найбільш позитивний ефект на досліджувані показники, були 0,5 і 2 

мМ та 0,1 і 1 г/л, відповідно. Всі чотири комбінації обробок оптимальними 

концентраціями чинили значний позитивний вплив порівняно з контролем, та у 

більшості випадків мали вищий ефект на фоні обробок лише однією з речовин у 

кожній з відповідних концентрацій. Таким чином, у роботі вперше показаний 

позитивний вплив донора оксиду азоту нітропрусиду натрію та інгібітора 

сукцинатдегідрогенази седаксану на стійкість сіянців хвойної деревної рослини 

сосни звичайної до стресорів біотичної та абіотичної природи, а також їх 

біологічну продуктивність. Відзначено значний позитивний ефект 

нітропрусиду натрію і седаксану при використанні у оптимальних 

концентраціях та синергізм їх дії за комбінованої обробки на досліджувані 

показники стійкості і продуктивності: ріст у висоту, нагромадження сирої і 

сухої маси, ураженість інфекційним виляганням, оводненість і вологодефіцит. 

Отримані результати є фундаментальним підґрунтям для розробки практичних 

методів використання прийомів штучного індукування стійкості і 

продуктивності деревних рослин у виробничих умовах.  
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ПОШИРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ SORBUS 

TORMINALIS (L.) CRANTZ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО 

ПОДІЛЛЯ 

 

Н.П. Шпак  

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 

spaknina0@gmail.com 

 

Для ефективної охорони раритетних рослин, зокрема представника родини 

Rosaceae–Sorbus torminalis L. (берека лікарська),проведені комплексні 

дослідження зі встановлення особливостей її поширення та з’ясування 

сучасного стану популяції, розроблена відповідна система моніторингу місць 

зростання.Вид досліджували на території південно-східної частини Поділля, 

яка обмежовувалася на півночі 48°26’00.0’’пн.ш (Рудницьке лісництво, ДП 
«Крижопільське ЛГ» ), на півдні – 48°06’30.4’’(Червоногребельське лісництво, 
ДП «Чечельницьке ЛГ»). Крайня західна точка – 028°50’25.8’’ (Рудницьке 
лісництво), східна - 029°24’25.8’’ (Ободівське лісництво, ДП «Бершадське 
ЛГ»). Найвищу цінність описуваного регіону становлять лісові площі де 
переважають мішані ліси. Вони представлені переважно дубово-грабовими 

дібровами, деревостани яких утворюють два види дуба: звичайний Quercus 

robur L., Willd. та скельний Quercus petraea Liebl., а в ІІ ярусі зустрічається 

пліоценовий релікт, субсередземноморський вид, занесений до Червоної книги 

України, Sorbus torminalis (L.) Crantz. Природоохоронний статус виду: 

неоцінений, наукове значення: зникаючий вид (В.В. Буджак, Я.П. Дідух, В.І. 

Мельник, О.О. Кагало, 1996).Такі насадження практично відсутні на територіях 

заповідних об’єктів України. 

На підставі матеріалів лісовпорядкувань та обліку лісових насаджень при 

безпосередньому їх обстеженні були визначені квартали, в яких зустрічається 

Sorbus torminalis L.,закладено 10 постійних, 29 тимчасових пробних площ.Під 

час описів фіксувався весь видовий склад судинних рослин, ярусність 

фітоценозу, загальне проективне покриття та проективне покриття трав’яного 

покриву.Вивченням охоплено насадження всіх вікових груп. Пробні площі 

закладали за загальноприйнятими в лісівництві методами (В.К. Захаров, 1967; 

В.В. Огиевский, А.А. Хитров, 1967; М.І. Гордієнко, 2000, І.Ф.Букша та ін.2011). 

Тип лісорослинних умов встановлювали за видовим складом трав'яних рослин, 

типом ґрунту та рельєфу (П.С. Погребняк, 1993).Дослідження дубово-грабових 

насаджень за участю Sorbus torminalis L. проводилися на протязі 2014-2017 рр. 

Загальна площа насаджень в яких зустрічаєтьсяSorbus torminalis 

L.становить: Чечельницьке ЛГ (лісові масиви НПП «Кармелюкове Поділля») – 

1386 га (8,8%), Крижопільське ЛГ – 47,7 га (0,3%), Бершадське ЛГ –1005,1 га 

(6,9%) від площ вкритих лісовою рослинністю.Тут поширені дубово-грабові, 

дубово-ясиневі діброви з Acer platanoides L.іAcer campestre L., Pyruscommunis 

L.,Tilia cordataMill., Ulmuscampestris L., а також діброви з домішкою Sorbus 
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torminalis L. і Prunus avium L.Середній вік лісових масивів коливається від 20 

до 130 років.Деревостани мають зімкнутість крон 0,65 – 0,8 і III – IV клас 

бонітету, що пояснюється зростанням їх у сухих умовах. Найбільша кількість 

особин Sorbus torminalis L. зустрічається у стиглих насадженнях – 51,3%, 

найменша – у молодняках – 11,9% від загальної площі насаджень за її участю, 

взмішаних деревостанах переважаєIV категорії, а в чистих берекових – І-ІІІ 

категорій (Дохнянське лісництво).Не виявили дерев уражених грибковими 

хворобами, а також пошкоджених морозобоїнами.Віталітетний спектр показав, 

що на суцільних вирубках на третій рік майже 30% залишених берек починає 

всихати, 15% - зламані або мають однобічну крону, 11% - сухі. Сіянці, які 

з’являються першого року, затіняються трав’яним покривом, а також 

випадають при механізованому обробітку міжрядь. Передвісником всихання 

береки в природних насадженнях є зрідження та суховершинність крони. 

Поточний відпад становить 0,8 – 1,2%.  

За даними С.І.Івченка (1952), берека починає плодоносити в 15-18 років. В 

даному регіоні початок плодоношення 20 – 22 роки.В основному 

плодоношення спостерігали на відкритих галявинах, узліссі і на суцільних 

вирубках, де залишаласяSorbus torminalis L.. В похідних лісах, які представлені 

грабняками, що утворилися в результаті господарської діяльності, тобто 

внаслідок інтенсивного вирубування дерев дуба,Sorbus torminalis L. в 

пригніченому стані і відсутня в підрості (підріст граба і ясена витісняють сіянці 

дуба і береки). Наші дослідження ще раз підтвердили проходження південно-

східної межіSorbus torminalis L.(П.С. Погребняк, 1993), але в насадженнях 

переважають 60-80-річні береки, підріст відсутній. Очевидно, цей масив також 

представляє південно-східну межу ареалу більшості середземноморських видів 

підліску і трав'яного покриву. Наприклад:Cornus mas L., Carex brevicollis DC., 

Asparagus tenuifolius Lam. За видовим складом це найбагатші ліси в регіоні 

досліджень. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що популяція Sorbus torminalis L. 

має досить високу чисельність в стиглих насадженнях Чечельницького та 

Бершадського лісових господарствах, але природне поновлення проходить 

дуже слабо. Щоб відтворити і розширити ареал поширення даного виду, 

рекомендовано введення даної породи в лісові культури. Також проводити 

систематичні роботи щодо виявлення місць її зростання, проведення постійного 

спостереження за станом популяції і створення на територіях системи 

заповідних та інших об'єктів, що особливо охороняються.Сучасна мережа 

природно-заповідних територій не може у повній мірі забезпечити збереження 

раритетного дендрорізноманіття на території окресленого регіону, тому вона 

потребує оптимізації. При сталих екологічних умовах та дотриманні 

необхідного заповідного режиму Sorbus torminalis L. може зберігати свій стан в 

подальшому. 

 

Науковий керівник – д.с-г.н., професор Шлапак В.П., Уманський 

національний університет садівництва  
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СЕКЦІЯ «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО 

ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ №2 СТУД. МІСТЕЧКА ХНАУ 

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА  

 

В.В. Васько  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва  

 

Територія, прилегла до дошкільних навчальних закладів, повинна бути 

безпечною для малюків, сприяти гарному відпочинку і правильному розвитку. 

Сприяти цьому в першу чергу повинен правильно сформований ландшафт 

закладу. Вхід на ділянку бажано створювати в зоні головного фасаду неподалік 

від стоянки громадського транспорту. Групові приміщення повинні мати 

взаємозв’язок з ігровими майданчиками. Будинки розташовуються не ближче 

25 м від червоної лінії.  

Озеленення ділянки – основа створення оздоровчих умов для дітей. 

Особливе значення в умовах міста, має відсоток озеленення, де зелені 

насадження беруть участь у створенні необхідного мікроклімату, впливаючи 

безпосередньо на температуру повітря, його вологість, сонячну радіацію, а 

також послаблюють вплив шкідливих факторів міського середовища на 

дитячий організм. По периметру земельної ділянки дошкільного навчального 

закладу слід передбачити захисну зелену смугу (дерева, кущі, газон) 

завширшки не менш ніж 1,5 м, а з боку вулиць – не менш ніж 3 м. Ширина 

проїздів навколо дитячого садка повинна бути не менш ніж 3,5 м.  

Майданчики для занять дітей ізолюють один від одного щільними 

живоплотами, вільно розміщеними деревами повинні затіняти протягом всього 

дня частину майданчика, але при цьому не затіняти будинок дитячого садка. 

Дерева висаджують не ближче 5 м від будівлі, 2 м від підземних комунікацій, 

10 м від краю дороги. Захисні смуги формують по периметру території 

завширшки 3,5-5 м з одного, двох рядів дерев з інтервалом 4-5 м, які доповнені 

живоплотом. 

Групові ділянки також відокремлюють одна від одної стриженими 

живоплотами завширшки 1-1,2 м, для проїздів і тротуарів 5-6 м з одного ряду 

дерев і живоплоту з двох сторін. 

Перед головним входом квітники у вигляді рабаток і клумб в садовій 

частині на фоні газону створюють із низьких рослин, квітникові плями, 

займають від 1 до 1,5 % території. Щоб надати дітям трудові навички 

створюють мініатюрні городи-ягідники з розрахунком 0,5 м
2
∙людину. 

Для дітей дошкільного віку створюють тематичні та спеціалізовані 

майданчики, вони можуть бути транспортні для правил дорожнього руху, 

театральні та пригодницькі.  

Плануючи озеленення ділянки, потрібно продумати добір деревних 

рослин, насамперед, найпоширеніших у даній місцевості. Вони повинні бути 
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різноманітні за висотою, формою крони, строкам цвітіння. Групи дерев і 

чагарників можна розміщувати на газонах, місцях перетинання доріжок, біля 

майданчиків, басейнів та в інших місцях, які потребують затінення.  

При формуванні зелених насаджень для ділянки дитячих дошкільних 

закладів враховують наступні особливості: масштабність, декоративність і 

корисні властивості. Масштабність проявляється у використанні дерев другої і 

третьої величини. Дерева першої величини – дуб решітчастий, каштан 

звичайний, липа дрібнолиста, береза бородавчаста, використовуються в 

обмеженій кількості. На великих територіях можливе також додаткове введення 

хвойних дерев таких, як піхта, ялина та інших декоративних видів . 

За результатами проведених досліджень було зроблено наступні висновки. 

Встановлено, що обраний об’єкт знаходиться в занедбаному стані та не 

відповідає загальним санітарно-гігієнічним і естетичним нормам, на об’єкті 

присутні рослини які згідно ДБН В.2.2-4-97 не повинні зростати поблизу 

дитячих майданчиків і присутні рослини, які вже втратили свою декоративність 

і мають морозні тріщини і багато сухостою, а обладнання дитячих майданчиків 

є недостатнім для здорового розвитку дітей.  

Для доведення об’єкту реконструкції до належного стану необхідно: 

видалити отруйні і хворі види рослин, збільшити асортимент рослин і 

спланувати на ділянці зовнішній естетичний вигляд протягом всього року, 

доповнити ігрові майданчики розвиваючим обладнанням для повноцінного 

відпочинку і розвитку спортивних навиків у дітей, створити місце для 

проведення літніх дитячих культурно масових заходів, спроектувати яскраві 

квітники з застосуванням різного асортименту квіткових рослин і з 

застосуванням скульптур на казкову тематику для ознайомлення з ними дітей.  

В даному проекті розташування дитячих майданчиків і дорожньої мережі 

залишиться незмінним бо вона гармонійно вписується в архітектурне 

середовище.  

Після впровадження всіх запланованих заходів, передбачених 

технологічною картою, ділянка дитячого садочка набере завершену проектну 

конфігурацію вже через 3 роки.  

Загальна вартість необхідна для проведення усіх видів робіт і витрат на 

крупномірний і звичайний посадковий матеріал, та малі архітектурні форми, 

для клумб і дитячих майданчиків складає – 264400 гривень. 

 

Науковий керівник – канд. .с-г. наук, доцент Булат А.Г.  
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СТВОРЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО РОЗАРІЮ У ДЕНДРОПАРКУ ХНАУ ІМ. 

В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

О.П. Гонтар  

Харківський національний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

У зеленому будівництві велике значення має декоративне квітарництво. І 

по праву головне місце в ньому займає троянда. Найкращою формою 

декоративного показу троянд є розарій, котрий дає повну уяву про розмаїття 

троянд, специфіку і цінність сортів різних садових груп у різноманітних 

архітектурних рішеннях (Брукс, 2009). 

Зараз існує близько 25 тисяч сортів, а за деякими даними, 50 тисяч, 

причому їх число зростає з кожним новим сезоном. Ми використовували 

класифікацію, наведену Д. Д. Хессайоном (Хессайон, 2004). 

При створенні розарію на території дендрологічного парку ХНАУ ми 

ураховували такі моменти як: кліматично–ґрунтові умови, погодні умови, місце 

розташування відносно естетичних міркувань та сусідство з існуючими 

рослинами. Треба відзначити що дендропарк ХНАУ розташовано на Сході 

України у 5А кліматичній зоні, яка характеризується континентальним 

кліматом з нестійким зволоженням, з ґрунтами типовими середньозмитими 

чорноземами, які підстилаються лесоподібними суглинками на товстому шарі 

пісків полтавського ярусу. Тому було обрано сорти, які в цілому відповідають 

усім цим вимогам. 

Наукова новизна зі створення проекту розарію у дендропарку ХНАУ 

включає раціональний підхід щодо добору сортотипів та сортів роз відповідно 

до їх біолого-екологічних характеристик, придатності до вирощування в умовах 

Харківської області у комплексі з проектом реконструкції дендропарку ХНАУ в 

цілому та подальшого його використання в якості туристичного об’єкту з 

високим рівнем антропогенного навантаження. 

Особливе значення має факт місцерозташування розарію (саду троянд) в 

партерній частині дендропарку ХНАУ. 

Відповідно до проектного рішення розташування розарію планується у 

парадній (партерній) його частині. Проект розроблено в регулярному 

ландшафтно - архітектурному стилі. У класичному регулярному розарії 

розбиваються клумби, рабатки, бордюри. Для кущових троянд встановлюються 

різноманітні опори ( колони, трельяжі, перголи, бесідки) для показу плетистих 

форм і сортів. 

Декоративність розарію визначається багатьма факторами: плануванням 

клумб, стежок, оглядових ділянок, набором асортименту, неперервністю 

цвітіння. Заплановано розташовувати клумби і куртини з трояндами так, щоб 

дана клумба чи група троянд виділялась серед інших, була як би оглядовим 

центром. 

Щоб підкреслити декоративність троянд, обов’язково створюють 

відтінюючий фон з дерев, кущів, зеленого газону. При оформленні ділянки ми 
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використовуємо рослини – компаньйони, які б підкреслювали красу троянд та 

заповнювали перерву у цвітінні. Це різні види флоксів, герані садової, лаванди, 

гіпсофіли, дзвоники та інші. 

При влаштуванні ландшафтних композицій з троянд перш за все звертають 

увагу на якість квітів та їх забарвлення. В залежності від того як ми поєднаємо 

кольори, композиції можуть бути гармонійними або контрастними. У 

гармонійних композиціях використовуються троянди одного кольору але 

різних відтінків, які висаджуються послідовно від світлих до темних. У 

контрастних розаріях використовують різні сорти з яскравим 

забарвленням.(Клименко, 2009) Нами було обрано концепцію контрастного 

розарію: квіти жовто–гарячі, темно–червоні і білі. Троянди змішаного 

забарвлення висаджуємо окремо. 

Відповідно до розробки, клумби з трояндами у дендропарку ХНАУ будуть 

мати живу огорожу з самшитів вічнозелених, що відповідає вимогам 

регулярного стилю. Таких клумб на даному об`єкті буде налічуватися 

чотирнадцять, всі вони матимуть форму прямокутників у яких буде висаджено 

окремий сорт троянд. 

Посадки здійснюються рівними рядами відповідно сорту і розміру. Це 

створить гармонійну композицію і партерна частина парку буде дуже 

вишуканою. Для такої посадки ми плануємо використати троянди груп чайно–

гібрідна і флорибунда. Але для того щоб представити різні групи, створити 

необхідні вертикалі притаманні стилю, ми використовуємо і інші групи, такі як 

шраби ( паркові троянди), виткі, патіо та інші. 

Клумби розташовані по краях газону, тим самим відокремлюючи газон від 

доріжки. При таких посадках особливо декоративно виглядають штамбові і 

плакучі штамбові троянди, при цьому ширина клумби має відповідати висоті 

рослини. Плетисті троянди виглядають надзвичайно ефектно при культивуванні 

їх у формі піраміди. Для цього встановлюють дротяний трельяж висотою 1,5-

2,5 м і шириною 70-150 см. Посаджені весною кущі при основі кола, перед 

садінням коротко обрізують. За літній період у троянд відростають пагони 

довжиною до 2-3 м, які потрібно ретельно вкрити на зиму. Такі МАФ 

планується встановити в середині деяких клумб, щоб показати красу та 

різноманітність витких сортів троянд. 

Головними рисами проекту є науково обґрунтований добір груп та сортів 

троянд, створення складної групи з 14 клумб з елементами лабіринту в 

регулярному стилі, використання для обрамлення рослин самшиту, 

встановлення МАФів. 

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Трунов О.П. 
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ІНТРОДУЦЕНТИ ПАРКІВ МІСТА ПОЛТАВИ 

 

Є. С. Грибович  
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

elizaveta.gribovich@ukr.net 

 

Одним з найважливіших шляхів збагачення місцевого генофонду рослин, 

що дозволяє підібрати кращі види з цінними господарськими ознаками є 

інтродукція (Гапоненко, 2010). Нові рослини-інтродуценти, завезені з різних 

кліматичних регіонів, здатні не лише розширити природну флору України, а й 

стати незамінним доповненням її ландшафтів, джерелом високоякісної 

рослинної сировини (Івченко, 2004).  

Метою даної роботи було визначення перспективності інтродукованих 

видів для практичного використання в лісовому господарстві та озелененні за 

результатами комплексної оцінки за показниками, росту, розвитку та стійкості 

деревних рослин, представлених в парках-пам’ятках садово-паркового 

мистецтва міста Полтава. 

Полтава є одним з найбільш озеленених міст України, її зелені масиви та 

насадження займають близько 30,5 % загальної площі (2543 га, в тому числі 939 

га належать до місць загального користування). В місті наявні 11 парків 

загальною площею 223 га, 15 скверів, 7 бульварів, ботанічний сад Полтавського 

університету (Панасенко, Ворцепньова, 2004). Шість парків міста Полтави 

отримали статус парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Об’єктами 

досліджень обрані Полтавський міський парк та парк «Перемога». 

У названих парках було обстежено дерева видів, які за попередніми 

даними можуть бути впроваджені у лісове господарство. Для кожного з 5-20 

дерев обраних видів визначали висоту, діаметр на висоті 1,3 м, селекційну 

категорію, стан, наявність репродукції, вад і пошкоджень. Для оцінки 

використовували модифіковані нами шкали, що визначені у «Методиці 

сортовипробування лісових деревних порід України» (Патлай, 1994) 

(переведення 9-ти бальної у 5-ти бальну шкалу), шкалу А.А. Калініченка 

(Калиниченко, 1978), бальні оцінки інтенсивності росту, стану та якості 

стовбурів запропоновані Н.Ю. Висоцькою (Висоцька, 2010) Лось С.А. з 

співавторами з уточненнями (Лось, 2012), модифікованою шкалою М.М. 

Вересіна (Вересин, 1985; Молотков. 1989).  

Як контроль для оцінки та порівняння інтродуцентів використано або 

найбільш таксономічно близькі аборигенні види, або аборигенні види, що 

традиційно вирощуються в регіоні в даних умовах (Лось, 2006) такого ж віку, 

які представлені в тих самих парках, а при їх відсутності табличні дані для 

Quercus robur L. (Нормативно–справочные материалы …, 1987) . 

Комплексна оцінка видів базувалася на сумі балів, визначених за їх 

середніми кількісними і якісними показниками, а саме: 1) неперспективні (5,0 –

9,0 балів); 2) малоперспективні (9,1 –13,0 балів); 3) відносно перспективні (13,1 
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–17,0 балів); 4) перспективні (17,1 – 21,0 балів) і 5) дуже перспективні (21,1– 25 

балів). 

У 2017 році на території Полтавського міського парку було обстежено 11 

видів інтродукованих дерев, які можна умовно розподілити на три групи. 

Перша з них це швидкорослі види ( Salix alba L., Populus simonii Carr. та 

Populus nigra var. Pyramidalis Spach.), які при незначно меншій висоті майже 

вдвічі переважають табличні показники Quercus robur L. за діаметром і втричі 

за об’ємом стовбура. Juglans nigra L., Juglans mandshurica Maxim. і Larix 

sibirica Ledeb. характеризуються близькими показниками діаметру і об’єму 

стовбура при незначно меншій висоті. Третя група дерев – Sorbus torminalis L., 

Phellodendron amurense Rupr., Juglans cinérea L., Platanus occidentalis L., Pinus 

banksiana Lamb. – поступаються в рості Quercus robur L. Всі вказані види 

виявили відносно високу стійкість до біотичних та абіотичних чинників. 

В парку «Перемога» (колишній Полтавський міський сад) у 2017 році 

обстежено 8 інтродукованих видів та Quercus robur L. Як і в попередньому 

парку, помітно перевищувала показники Quercus robur L., Populus nigra Spach. і 

характеризувалася вдвічі більшим об’ємом стовбура. Решта видів вирізнялися 

дещо меншими діаметром і об’ємом стовбура. Середню висоту більшу, ніж у 

Quercus robur L. мали Juglans nigra L. і Quercus rubra L. Стійкість всіх 

інтродукованих видів була на рівні Quercus robur L. і навіть вища  

Узагальнюючи отримані дані слід зазначити, що за часткою дерев І та ІІ 

селекційних категорій найкращими були Larix sibirica Ledeb. і Quercus rubra L., 

Juglans nigra L., Sorbus intermedia Ehrh., Acer saccharinum (Carr.). 

У всіх інтродуцентів відмічено ознаки репродукції. Найбільш інтенсивне 

плодоношення відмічено у Quercus rubra L., Pinus banksiana Lamb., Juglans 

nigra L., Juglans cinerea L., особливо в умовах парку «Перемоги».  

За результатами комплексної оцінки песпективними для створення лісових 

насаджень є Populus simonii Carr., Quercus rubra L., Tilia europaea L., Sorbus 

intermedia Ehrh., Larix sibirica Ledeb., Populus nigra var. Pyramidalis Spach., Acer 

saccharinum (Carr.) , Acer pseudoplatanus L. і Juglans cinerea L.  

Для створення захисних насаджень та озеленення крім вказаних у 

попередньому пункті видів перспективними також є Pinus banksiana Lamb., 

Juglans cinerea L., Sorbus torminalis L. і Platanus occidentalis L., Phellodendron 

amurense Rupr.і Sorbus torminalis L. 

 

Науковий керівник – докт. с.-г. наук, професор Пастернак В.П.  
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КОНЦЕПЦІЯ ЛУГОПАРКУ НА ЗЕМЛЯХ РОГАНСЬКОЇ ОТГ 

 

А.О. Давискіба, І.В. Круглова  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Утворення в кінці 2016 р. Роганської об’єднаної територіальної громади 

(ОТГ) стало запорукою переходу місцевого самоврядування на сучасний, 

якісно новий, європейський рівень, що спричинило низку ініціатив, зокрема 

щодо організації зони відпочинку в заплаві р. Роганка. Ініціатива 

трансформувалася в розробку проекту лугопарку – організованого 

(упорядкованого) відкритого ландшафтного простору річкової заплави з її 

мезогігрофітною (лучною, озерною, болотною) рослинністю, річковим руслом, 

озерами, заповідними болотами. За оптимальне співвідношення площі луків, 

паркових насаджень і водойм прийнято пропорцію 5:2:1 (згідно «Правил 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України", 2006). У разі 

переважання площі водного дзеркала упорядкована територія заплави набуває 

статусу гідропарку, максимально орієнтованого на літній відпочинок членів 

територіальних громад та їх гостей. Розміри гідропарку можуть перевищувати 

1000 га при співвідношенні площ водойм, насаджень і лук у пропорції 2:1:1. 

Екодизайнове упорядкування заплавного ландшафту в територію луго- чи 

гідропарку на зразок існуючих в м. Харків Журавлівського гідропарку (заплава 

р. Харків), Олексіївського лугопарку (заплава р. Лопань), ботанічного саду 

(Саржин Яр) є співзвучним концепції адаптивно-ландшафтного 

землегосподарювання в межах конкретної екосистеми, у даному випадку 

долини річки Роганка. Ця річка на кінець минулого століття вважалася 

найбруднішою в області, але на початку нульових років вона вочевидь 

очистилася, про що свідчить поява в ній раків. Однак, відсутність 

державницької стратегії стосовно використання головного національного 

багатства спричинила екологічні катастрофи. Особливого масштабу вони 

набули взимку 2013 р. та літом 2015 р., коли вода в річці, за свідченням 

екогрупи «Печеніги», набула молочного кольору на шестикілометровій ділянці 

між селищами Мала Рогань і Зелений Колодязь, де Роганка впадає в р. Уди 

забруднюючи далі води Сів. Донця. Отже, концепція лугопарку в заплаві р. 

Роганка має бути максимально екологізованою, базуючись на сучасних 

уявленнях про еволюцію заплави у складі долинної екосистеми Сів. Донця – 

головної річки Слобожанщини і Донбасу. У такому контексті лугопарк має 

бути функціонально поєднаним з існуючим дендрологічним та іншими парками 

ХНАУ, створеними ентузіастами на еродованому правобережному крутосхилі 

р. Роганка. 

Виходячи з наявності на означеній території порід лесової та червоно-

бурої формацій, точно встановлено, що в післяпонтичну епоху в межах 

Харківщини внаслідок природної ритміки ландшафтних процесів в річкових 

долинах сформувалося 16 давніх (надзаплавних) терас (у сучасному рельєфі не 

завжди виражених) плюс сучасна заплава. Вона ї найнижчою топопозицією 
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долини з меандруючим річковим руслом (прирусловий вал, центральна заплава, 

заболочені притерасове і прикореневе зниження). В заплаві р. Роганка на 

сучасному алювії формуються гідроморфні слабо засолені ґрунти, а в гирлах 

балок – намиті ґрунти на делювіальних наносах, характерною особливістю яких 

є підвищена трофність і забезпеченість вологою. В заплаві збереглися цілинні 

луки з рясним високим травостоєм, основу якого складають злаки та осоки. У 

перезволожених зниженнях зростають гігромезофіти, зокрема багато 

декоративних та інших цікавих рослин. Заболочені луки мають злаково-осокові 

травостої, представлені високотравними формаціями гігрофітів. Загалом, 

болотна рослинність розповсюджена в притерасових і прикореневих 

зниженнях, а типова лучна (мезофітна) рослинність — в центральній заплаві. 

Загалом, заплавні ландшафти є неодмінним, найдавнішим на Землі, , 

атрибутом природної обстановки, що постійно омолоджується. Це стосується 

також 800 харківських річок, серед яких найбільша притока Дону – Сiверський 

Донець з Осколом, Удами, Харковом, Лопанню, Роганкою та багатьох інших 

представників меандрового поясу планети. Займаючи не більше 1 % земної 

суші, заплави продукують десяту частку живої речовини біосфери, що на 

порядок перевищує біопродуктивність всіх континентальних ландшафтів. Її 

використання в історичній ретроспективі повсякчас супроводжувалося 

деградацією, забрудненням, а то й повним знищенням цих унікальних і 

наймолодших утворень біосфери. В такій ситуації думка науковця сподівається 

врешті решт перебороти споживчий характер стосунків людини з природою, 

одухотворити антропогенну діяльність в галузі використання головного 

багатства нації, де зароджуються витоки найгостріших проблем сучасності. 

Такі сподівання логічно підживлюються ноосферною стратегією сталого 

розвитку, зокрема “оновлення” заплавних земель, які належать конкретній 

територіальній громаді. Розуміючи, що без зміни споживацьких поглядів на 

культуру взаємодії з природою (ландшафтами) не можна досягти успіху в 

акціях екоетичного впливу на громадську свідомість (оскільки екологічна 

культура не є результатом, а процесом), ми й ініціювали проектування 

лугопарку в заплаві р. Роганка, девізом якого є постулат «распашка поймы 

чревата обнищанием нации»… 

 

Науковий керівник – докт. біол. наук, професор Горін М.О.  
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ТРАВ’ЯНИСТІ ФІТОЦЕНОЗИ ПАРКІВ ХНАУ 

 

І.Ю. Захаров, Л.І. Кравченко  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Фітомоніторинг територій, зайнятих дендрологічним парком 

загальнодержавного значення Харківського НАУ та парком відпочинку 

(закладених у 1972 році), парками Ветеранів та Студентським (закладених у 

1995 та 2000 ріках за авторським проектом Л.І. Кравченко), виявив, що 

останець цілинного трав’янистого фітоценозу в кв. № 23 є аналогом таких же 

угруповань в заказниках «Рязанова балка» і «Ковиловий степ». Ці заказники 

розташовані в межах землекористування навчгоспу «Докучаєвське» і занесені 

до природно-заповідного фонду (ПЗФ) України у складі Галицько-

Слобожанського екокоридору національної (загалом Панєвропейської) 

екологічної мережі. І.Й. Ситнік (2017) нараховує в дендропарку ХНАУ 920 

таксонів деревних рослин (у т.ч. інтродукованих), проте, жодним словом не 

згадує представників трав’янистих фітоценозів, які не знайшли належного 

відображення і в фотоальбомі «Дендрологічний парк ХНАУ» (С.І. Познякова, 

І.Й. Ситнік, 2016). Це при тому, що по Лісостепу, як природній зоні, є багато 

проблемних питань, пов’язаних саме з взаємодією лісової і трав’янистої 

(степової) рослинності. В.І. Талієв (1904) назвав взаємовідносини лісу і степу 

„нерешённой проблемой ботанической географии”, із–за чого ще й донині не 

всі дослідники поділяють постулат Докучаєва про зональну самостійність та 

ландшафтну специфічність Лісостепу. Берг (1947) визначив Лісостеп як 

область, де ліси перемішані зі степом, опідзолені лісові ґрунти – з чорноземами, 

а мисливець – із землеробом, через що лісостеповий ландшафт визнають 

нестабільним і тимчасовим, таким, що виник внаслідок кліматичних змін, або у 

зв’язку з антропогенною діяльністю. Тут на зламі неоліту й бронзи в епоху 

Трипільської культури започаткувалися більше 7000 років тому перші 

вторгнення в ландшафтну цілісність Лісостепу, який у первісному вигляді 

фактично невідомий дослідникам. У Східно–Європейському (Русько-

Українському) Лісостепу майже не збереглося навіть незначних латок цілинних 

прастепів, по яких можна було б реставрувати природні трав’янисті фітоценози. 

Лісові ж масиви частково уцілили і є доступними для моніторингу (Пастернак, 

Горін, 2017). Однак, у контексті взаємостосунків лісової і трав’янистої 

рослинності є сенс приділяти більше уваги саме трав’янистій формації 

Лісостепу, оскільки, на думку О.С. Мігунової (2001), „сложившиеся 

представления о природе и растительности лесостепной зоны не вполне 

соответствуют действительности”. 

Порівнюючи під час фітомоніторингу (грунтово-геоботанічні описи 

пробних моніторингових полігонів) випадково збережений в лощині 

дендропарку ХНАУ фрагмент цілинних мезофітних травостоїв з флористичним 

розмаїттям заказників «Рязанова балка» і «Ковиловий степ», не можна було не 

помітити їх разючої подібності, як типових представників лучно-степових 
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екосистем, помаркованих рідкісними, зникаючими та ендемічними видами 

мезоксерофітних трав, притаманних Середньоруській провінції Лісостепу. Як 

витвір БІОСФЕРИ, «Рязанову балку» маркує дійсно значне фіторізноманіття: 

більше 170 видів рослин з 24 родин представляють унікальні трав’янисті 

фітоценози перехідного типу – від схилових фрагментів сухого (ксерофітного) 

степу до зволожених (гігрофітних) луків. Свої екологічні ніші тут зайняли 

класичні червонокнижні види: сон український, півонія вузьколиста, адоніси 

весняний та волзький, дивина чорна, багато лікарських, нектаро- та 

пергоносних рослин. Були знайдені рідкісні види: анемона лісова, істод 

сибірський, ломонос цільнолистий, гіацинтик бліднуватий, касатик низький, 

птіцемлечник Гуссона, ковила волосиста, айстра степова, астрагал, грудниця 

шерстиста, залізняк колючий, цибулі жовтіюча та гусячата інші.  

Фітомоніторингом тут виявлено також острівці деревних рослин на схилах 

балки, у плодовому саду та у лісосмугах, де переважають дуб звичайний, 

береза, липа, ясен звичайний, клен польовий, груша звичайна, абрикос і 

чагарники (бересклет, акація жовта, свидина криваво-червона, жимолость 

татарська). Рідкісні та зникаючі види рослин на раритетних цілинних ґрунтах 

схилів різних експозицій, крутизни та форми, давньоалювіальні піски з 

підземними водами та інші екзоти надають даному об’єкту ПЗФ неповторності 

не стільки у господарському, як у науково-пізнавальному, естетичному та 

ландшафтно-екодизайновому (парково-декоративному, мистецькому) аспектах.  

На урбаногенній ділянці реновації степових фітоценозів (на межі з парком 

«Студентський») були визначені (В.П. Лисенко, М.В. Швиденко) не менш 

рідкісні види трав: тонконіг лучний і вузьколистий; жовтець золотистий, їдкий і 

повзучий; конюшина лучна, альпійська, біла, гірська, повзуча і суницеподібна; 

подорожник великий, середній і ланцетолистий; нечуйвітер волохатенький і 

зонтичний; шавлія лікарська, поникла, дібровна і лучна; звіробій звичайний; 

материнка звичайна; ластовень лікарський; гадючник звичайний; бромус 

м’який і польовий; залізняк бульбастий; деревій звичайний; чина запашна 

(духмяний горошок); еспарцет виколистий; ковила волосиста і Лесінга; чина 

бульбиста; дрік дніпровський; чаполоч пахуча.  

Такі унікальні витвори БІОСФЕРИ, а також їх збережені антропні аналоги 

(у т.ч. садово-паркові) потребують постійної турботи людини як еталони суто 

лісостепової природи, яким воістину немає ціни ! Саме в такому контексті ми 

характеризуємо досліджений нами цілинний фрагмент мезофітних травостоїв 

дендропарку ХНАУ. 

 

Науковий керівник – докт. біол. наук, професор Горін М.О. 
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ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ АСОРТИМЕНТУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН 

ПАРКУ М. ВІЛЬНОГІРСЬК ДО АБІОТИЧНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

Іванченко О.Є.  

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

іvanchenko_78@ukr.net 

 

Місто є складною багатофункціональною системою, що поєднує у собі 

розвинуту транспортну та комунальну інфраструктури, промислові 

підприємства. Для індустріального міста зелені насадження мають особливе 

значення. Добре спланована та розташована система озеленення очищує 

довкілля від шкідливих речовин (Гончаренко, 1999). Створення та 

реконструкція паркових насаджень пов’язано з необхідністю врахування 

природно-кліматичних умов, а також санітарно-гігієнічних та 

мікрокліматичних вимог деревних порід. У зв’язку з цим досліджено 

відповідність деревних рослин парку культури і відпочинку м. Вільногірськ до 

екологічних чинників абіотичного та антропогенного походження.  

Розподіл рослин за відношенням до вологи, родючості ґрунту та 

освітлення проводили за О.Л. Бельгардом (1971), П.С. Погребняком (1963), В.Я. 

Заячуком (2008), за стійкістю до антропогенного забруднення – за шкалою В.П. 

Бессонової та О.Є. Іванченко (2013).  

На дослідній території зростає 1003 екз. дерев, які відносяться до 17 родин. 

Всього дендрофлора парку представлена 33-ма видами. Домінуючими видами є 

клен гостролистий, липа серцелиста, гіркокаштан кінський та верба 

вавилонська. Середній вік насаджень складає 50–55 років.  

За відношенням до вологи найчисельнішими виявилися мезофіти. Їх 

кількість складає 53,20 % щодо усіх рослин. До неї входять види-домінанти 

паркового фітоценозу – гіркокаштан кінський, клен гостролистий та липа 

серцелиста, у меншій кількості – береза повисла, ялина звичайна, липа 

широколиста та європейська, нечисленні екземпляри черемхи звичайної, ясена 

пухнастого та клена-явора. Наступними за репрезенто-ваністю є посухостійкі та 

відносно посухостійкі рослини (ксеромезофіти та ксерофіти). Їх частка у 

насадженнях майже однакова (11,11 і 12,41 %). До першої групи належать 

айлант найвищий, робінія звичайна, шовковиця біла, біота східна, софора 

японська, в’яз перистогіллястий та ясен зелений, до другої – в’яз граболистий 

та дрібнолистий, тополя Сімона, дуб звичайний, клен польовий, ялина колюча, 

бузок звичайний, горобина звичайна, садовий жасмин звичайний та слива 

звичайна. Мезоксерофіти представлені горіхом грецьким, кленом сріблястим і 

катальпою чудовою (7,50 % відносно чисельності усіх дерев парку). Дуже 

вибагливі до вологи мезогігрофіти і гігрофіти представлені по одному виду 

кожна – тополею пірамідальною (6,38 %) та вербою вавилонською (9,37%), 

відповідно. 
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Стосовно до вмісту поживних елементів у ґрунті більший відсоток у парку 

складають мегатрофи – 17 видів і 68,04 % щодо загального числа дерев. Серед 

них вагому частку складають клен гостролистий, липа серецелиста, 

гіркокаштан кінський, а також тополя пірамідальна, клен сріблястий і 

польовий, клен-явір, липа широколиста, тополя Сімона, в’язи та ін. 

Невибагливих до родючості дерев у парку дерев зростає 16,81 % до їх загальної 

кількості. Переважну більшість у цій групі складають робінія звичайна та 

береза повисла, менше – софора японська, айлант найвищий та ялина колюча. 

Інші рослини є мезотрофами (14,99 %). 

Суттєвіший інтерес становить представленість груп деревних рослин за їх 

вибагливістю до освітлення. Найчисельнішою групою є відносно 

тіньовитривалі дерева (60,26 % усіх деревних насаджень), оскільки до неї 

увійшли 14 видів, серед яких види-домінанти паркового фітоценозу, а також 

клени польовий і сріблястий, ялина звичайна та ін. Світлолюбні дерева 

складають близько чверті (25,64 %). З найчисельніших це верба вавилонська, 

тополя пірамідальна, в’яз перистогіллястий, айлант найвищий. У парку 

зростають також і ультрасвітлолюбні види у кількості 13,93 %. Це робінія 

звичайна, софора японська та береза повисла.  

Відповідно до шкали стійкості до антропогенного забруднення більша 

частина дерев у парку відноситься до нестійких видів. Їх нараховано 45,54 % 

щодо усіх насаджень. Це клен гостролистий, липа серцелиста, європейська та 

широколиста, гіркокаштан звичайний, ялина звичайна та черемха звичайна. 

Мало стійкі види представлені березою повислою та вербою вавилонською 

(16,20 %). Стійки і дуже стійкі дерева складають 22,89 і 9,04 % відносно усіх 

деревних рослин парку. До дуже стійких належать айлант найвищий, робінія 

звичайна, шовковиця біла та софора японська, до стійких – тополя 

пірамідальна, клен сріблястий і польовий, в’яз перистогіллястий та ін. Відносно 

стійкі види складають лише 6,03 % . 

Таким чином, асортимент парку лише частково відповідає екологічним 

умовам дослідної території. Невідповідність простежується у їх відношенні до 

режиму зволоженості, оскільки більше половини насаджень є вологолюбними 

рослинами, а в умовах частих літніх посух та відсутності поливу у них 

знижуються показники життєвості, втрачається декоративність. Це стосується і 

відношення до родючості ґрунту, оскільки у парку зростає 68,04 % мегатрофів, 

а результат аналізу ґрунту вказує на те, що кількість поживних елементів 

знаходиться біля нижньої межі норми. Асортимент дерев у цілому відповідає 

умовам освітлення, що склалися на території, хоча деякі світлолюбні рослини з 

початку були посаджені поряд з деревами, які досягли першої величини, і 

опинилися під наметом крон цих дерев. Наявність у насадженнях близько 61,74 

% нестійких і малостійких до забруднення рослин свідчить про недостатнє 

дотримання правил підбору видів дерев під час створення парку у місті з 

розвинутою промисловістю. 
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ОЦІНКА ТРОФНОСТІ ГРУНТОСУМІШЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ 

РОСЛИН ДЕНДРОПАРКУ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

І.І. Каленіков  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Поживний режим ґрунтів (трофність ґрунтосумішей у розсадниках) вкупі з 

оптимальним забезпеченням водою є узагальнюючим синонімом родючості. На 

сьогодні розроблено багато методів оцінки рівня трофності (забезпеченості 

культивованих рослин рухомими формами поживних макро- і мікроелементів), 

серед яких провідне місце займає ґрунтова діагностика, яка здійснюється 

працівниками Держгрунтоохорони, завершуючись складанням еколого-

агрохімічних паспортів поля, земельної ділянки, розсадника тощо. Зазвичай 

рухомі сполуки азоту, фосфору, калію, мікроелементів вилучаються з 

відібраних зразків ґрунту розчинами кислот. Аксіомою тут є деякою мірою 

сумнівне припущення, що коренева система рослин з їх кислотними 

виділеннями володіє аналогічною здатністю до розчинення поживних хімічних 

речовин. Все ж лише сама рослина може найточніше оцінити забезпеченість 

ґрунту чи штучного субстрату поживними (біогенними) елементами 

(Д.М. Прянішников, 1984). Саме цей постулат покладено в основу візуальних, 

листкових і функціональних методів діагностики, серед яких найбільш 

популярними є експрес-методи. Кафедра агрохімії ХНАУ здійснює апробацію 

сучасних приладів такої експрес-діагностики живлення рослин, зокрема на 

фотометрі «Агровектор ПФ-014», який має програмний супровід визначення 

фотохімічної активності хлоропластів (В.І. Філон, 2014).  

Функціональна діагностика виявляє фактичний вміст біогенних елементів 

у вирощуваних рослинах на конкретній фазі їхнього розвитку. Її результати 

представляються у вигляді графіка, де червона лінія розмежовує оптичну 

щільність (Е) контрольних суспензій (з фарбою Тільманса, Е 1) і суспензій 

хлоропластів з листя вівса (у нашому випадку), до якої, крім фарби, додано 

розчини сполук N, P, K, S, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J (Е 2). Якщо 

виявиться, що Е 2 > Е 1, це діагностуватиме наявність дефіциту для рослини 

відповідних елементів живлення (і очікувану позитивну реакцію на регуляцію 

трофності внесенням добрив). Ситуація Е 2 < Е 1 діагностує відсутність 

потреби в підживленні. Тобто, вище червоної лінії діагностується потреба у 

внесенні того чи іншого поживного елемента, а нижче – її відсутність (червона 

лінія вказує на рівень активності хлоропластів при відсутності ін’єкції в 

суспензію хлоропластів біогенних елементів).  

Для функціональної діагностики, яку ми проводили на кафедрі агрохімії, 

нами було відібрано листя вівса – тестової рослини з вегетаційного досліду, 

який проводився на кафедрі садово-паркового господарства у трьох 

повторностях за стандартною методикою зі зразками ґрунтосумішей, 

відібраних у розсаднику дендропарку Харківського НАУ на таких варіантах 

(моніторингових полігонах 5 х 7 м): урбанозем чорноземний важкосуглинковий 
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(дендропарк ХНАУ – вар. 2); урбанозем літоземний (лесовидний суглинок в 

зоні індивідуальної забудови студмістечка ХНАУ – вар. 3); урбанозем лучно-

чорноземний (там же у підошві правобережного крутосхилу р. Роганка – вар. 

4). Контролями обрано чорнозем структурний (дендропарк – вар. 1 і болотний 

алювіальний ґрунт в заплаві р. Харків – експериментальне лісництво 

УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького – вар. 5). На дослідному полігоні в 35 м
2 

висаджено по 100 різомів міскантуса (50 х 70 см), по 12 живців верби Вільгельм 

і Марціяна (лише на урбаноземі чорноземному) і п’ять кущів якона.  

Зважування зелених рослин вівса зафіксувало фактично однаковий рівень 

трофності чорнозему структурного (1 вар.), урбанозему лесовидного (3 вар.) і 

чорноземно-лучного (4 вар.), дещо менший – урбанозему чорноземного (2 вар.), 

а найвищий у болотного ґрунту (5 вар.). 

Функціональна діагностика виявила найбільшу розбалансованість 

живлення вівса на урбаноземі лесовидному, де тестова рослина відчувала 

гостру нестачу S, Cu, J, а також потребу в Mg, Ca і мікроелементах B, Zn, Co, 

при тому, що головними макроелементами (N, P, K) і не менш важливими 

мікроелементами Fe і Mn овес був повністю забезпеченим. 

Урбанозем чорноземний був повністю збалансованим майже за всіма 

макро- і мікроелементами (при незначному дефіциті Mg, Ca та J). 

На урбаноземі чорноземно-лучному овес відчував гострий дефіцит 

фосфору, молібдену, кобальту, йоду на тлі незначної потреби в борі. 

Контрольні субстрати (чорнозем – вар.1 і болотний ґрунт – вар. 2) загалом 

проявили розбалансованість в забезпеченні тестових рослин в елементах 

живлення, проте разюче між собою різнилися в характері такого дисбалансу: на 

чорноземі овес мав повну поживну забезпеченість N, P, K, Mg, Mn, Mo і Co на 

тлі явного дефіциту сірки, цинку, заліза та йоду, а на болотному ґрунті відчував 

нестачу важливих макро- (N, P, Mg, певною мірою S) і мікроелементів (B, Cu, 

Zn, Fe, Co) при тому, що саме на єдиному варіанті болотного ґрунту овес не 

відчував дефіциту йоду, а також був повністю забезпечений калієм і 

молібденом. 

Зауважимо, що фізіологічні наслідки дефіциту в рослині біогенних 

елементів можуть бути необоротними – тоді їх вдасться виправити лише 

наступного сезону, скоригувавши трофність ґрунтосумішей добривами на 

підставі даних функціональної діагностики живлення тестових рослин. 

 

Науковий керівник – докт. біол. наук, професор Горін М.О. 
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ПРОЕКТ ЛУГОПАРКУ В ЗАПЛАВІ р. УДИ  

НА ЗЕМЛЯХ ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

М.В. Кисіль, І.В. Круглова  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Задум розробки проекту лугопарку в заплаві р. Уди було ініційовано 

підготовкою влітку 2017 р. до відкриття в с. Пісочин сучасного навчального 

закладу, урочисте відкриття якого здійснив Президент України Петро 

Порошенко: «Ми з вами відкриваємо найкращу школу в Україні – не в Києві й 

навіть не в Харкові, а в селищі Пісочин. Нова школа є ключем України в 

майбутнє. Нові технології дозволять нам формувати нових українців, які будуть 

жити в Європейському Союзі». 

Школа розташована в межах першої давньої (надзаплавної, борової, 

піщаної) тераси р. Уди, лівобережної притоки Сіверського Донця (найбільшої 

річки Слобожанщини і Донбасу). В планах Пісочинської селищної ради – 

подальша забудова мікрорайону, зокрема цілого ряду соціально значущих 

об’єктів, до яких ми пропонуємо додати проект розвитку екологічної зони, який 

включає проект лугопарку в заплаві р. Уди. Подібні проекти мають свою певну 

специфіку, зумовлену тим, що, крім суто господарчого інтересу, нині є 

нагальна необхідність не стільки в зеленому будівництві, як у відродженні 

національних (європейських, світових) традицій садово-паркового мистецтва з 

тим, щоб прищеплювалися мистецькі погляди на створення не просто зелених 

насаджень, а, в міру економічних можливостей (значно розширених 

децентралізацією), естетично цікавих високохудожніх витворів з декоративних 

рослин, як унікального мистецтва ландшафтного екодизайну, що приносить 

людям, суспільству радість та естетичну насолоду. 

Лугопарк у такому контексті представляє собою організований 

(упорядкований) відкритий ландшафтний простір річкової заплави (у даному 

випадку р. Уди) з її мезогігрофітною (лучною, озерною, болотною) 

рослинністю, річковим руслом, озерами, заповідними болотами. Оптимальним 

для лугопарку співвідношенням площі луків, паркових насаджень і водойм 

вважається пропорція 5:2:1. Якщо буде переважати площа водного дзеркала 

упорядкована територія заплави набуває статусу гідропарку (1:1:2), розміри 

якого можуть перевищувати 1000 га. 

Ландшафтно-дизайнове упорядкування заплави в луго- чи гідропарк 

базується на зразках існуючих в м. Харків Олексіївського лугопарку 

(р. Лопань), Журавлівського (р. Харків) та Удянського (Жовтневого – р. Уди) 

гідропарків та інших аналогічних об’єктів, створених згідно стратегії 

адаптивно-ландшафтного землегосподарювання в межах конкретної 

екосистеми р. Уди.  

Річка Уди до середини минулого століття була найчистішою в області 

(разом з р. Мжа – іншою лівобережною притокою Сів. Донця). Після 

спорудження ТЕЦ-5 і створення крупних тваринницьких комплексів згідно 
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тогочасних планів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва річка 

Уди та її заплава зазнали деградації і забруднення, а суспільство отримало еко-

соціальний дискомфорт. Про це свідчать результати недавнього опитування 

серед мешканців Пісочина, які висловили побажання подальшого розвитку 

території, акваторії, інфраструктури, зеленої зони, спортивних майданчиків 

тощо. 

Лугопарк, згідно авторського проекту, є логічним продовженням існуючої 

містобудівної ситуації, враховує інфраструктурні особливості селища Пісочин, 

а також максимально зорієнтований на усунення деградаційних наслідків 

попередньої екоцидної безгосподарності в межах таких уразливих ландшафтів, 

як річкові заплави, біопродуктивність яких значно перевищує всі інші 

екологічні ніші планети. 

Проектом передбачено перебороти меркантильний характер існуючих 

проектів розвитку Пісочина згідно європейської перспективи, що її озвучив 

Президент України на відкритті сучасної школи. 

Лугопарк, як і більшість інших об’єктів садово-паркового господарства, 

формується на урбаногенних територіях, специфічні особливості яких завжди 

погіршують перебіг життєвих процесів як загалом, так і в зелених насадженнях 

населених пунктів, що дійсно не відповідає викликам сьогодення.  

Незважаючи на те, що в Харкові та інших містах України розроблено 

Програми ландшафтного упорядкування урботериторій, цього вочевидь 

недостатньо для реалізації стратегії сталого розвитку у триєдинстві соціальної 

справедливості, економічної ефективності і екологічної підтримки комфорту 

громадян. Базовою основою тут має бути поновлення біорізноманіття, яке 

робить свій внесок у комфортність місцевого існування. Заключивши 

Асоціацію з Євросоюзом, Україна водночас означила серед своїх пріоритетів 

напрацювання адекватних управлінських та проектних рішень щодо 

розширення екодизайнових зелених зон на урбанізованих землях (у т.ч. в 

заплаві р. Уди). Такі зони (загалом, садово-паркові екосистеми) є одними з 

небагатьох антропних екосистем, які є майже адекватними природним 

екосистемам з їх біорізноманіттям – надійним стабілізатором Біосфери.  

 

Науковий керівник – докт. біол. наук, професор Горін М.О. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ РОСЛИН  

У ОЗЕЛЕНЕНІ ПАРКІВ 

 

А.В. Коджебаш  

Уманський національний університет садівництва 

anastasiia.vadumivna@gmail.com 

 

Декоративні форми дерев та кущів в озелененні заслуговують уваги, тому 

їх доцільно використовувати у найбільш відвідуваних зонах парків, особливо, 

які створені у другій половині ХХ століття. Здебільшого ці парки 

присвячувались Великій Жовтневій революції 1917 р., перемозі у Великій 

Вітчизняній війні (1941-1945 рр.), пам’ятним датам відомих людей тощо. Нині 

такі парки відрізняються монотонністю, обмеженим асортиментом рослин і 

потребують вивчення та реконструкції. 

Існують декоративні форми рослин, що утворилися шляхом мутації в 

умовах природи, а також у результаті діяльності людини. Усі ці декоративні 

форми значно розширюють спектр використання рослин в озелененні, у тому 

числі й парків. Тому можна створювати композиції з одного виду, проте з 

різних декоративних форм. Варто поєднувати значну кількість різних 

декоративних форм, наприклад, тих що відрізняються за формою крони. Цікаво 

виглядатиме група, що матиме у своєму складі рослини з шаровидними (на 

штамбі та без нього), плакучими і колоновидними формами крон рослини 

одного виду. Такий ансамбль пробудить зацікавленість, адже в ньому буде 

поєднуватися контрастність і подібність. Схожі композиції можна створити з 

сакури, шовковиці, в’язу, ялівцю, туї тощо. Різні таксони одного виду можуть 

різнитися за кольором листя або хвої. Листя, окрім однотонного зеленого, може 

бути: золотистим, пурпуровим, білооблямованим, золотистооблямованим, мати 

вкраплення одного або кількох кольорів (Колєсніков, 1974). Колір хвої також 

може різнитися, мати відтінки блакитного чи золотистого, хвоя може бути 

одноколірною, а може – золотокінчиковю і т.д. Присутність такої рослини буде 

акцентом у одноманітних групових посадкам, що мають зелене забарвлення 

листя (хвої). З цією метою часто використовують ялину колючу з блакитною 

хвоєю, барбарис звичайний та Б. Тунберга з золотисто-, пурпуро- та 

облямованолистою формами. У ботанічних садах часто створюють колекційні 

ділянки, де представлені різні декоративні форми. Цю практику доцільно 

впроваджувати і в звичайних парках. Декоративні форми за листям, можуть 

відрізнятися не лише забарвленням, а й розмірами та формою, бути 

кучерявими. Використання у парках декоративних форм з незвичною формою 

листків може бути цікавим для відвідувачів, адже буде привертати їх увагу. 

Також декоративні форми рослин можуть відрізнятися одні від інших не лише 

листям, а так само розміром і формою крони, типом гілкування, розміром квітів 

тощо. Тобто вони можуть бути плакучими, колоновидними, шаровидними, 

зонтичними, яйцевидними, подушковидними, зі звивистими гілками, 

великоквітковими, дрібноквітковими (Колєсніков, 1974). Декоративні форми 
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вирізняються привабливістю, тому їх часто використовують у якості солітерних 

посадок. Або формують композиції використовуючи різні види. 

Вважається, що для меморіальних зон доцільно використовувати деревні 

рослини з плакучою формою крони, адже вони своїми спадаючими гілками 

відображають смуток та печаль за загиблими. Біля пам’яток, що присвячені 

воїнам доцільно використати колоновидні форми. Такі дерева стрункі немов 

солдат, що несе службу і охороняє спокій загиблих побратимів, віддаючи їм 

шану. 

Окрім наведених вище декоративних форм, є ще й стрижені декоративні 

форми, так звані топіарії. Вони є важливими атрибутами озеленення парків у 

регулярному стилі. Часто стрижці піддаються рослини, що вже від природи 

мають певну форму (колону чи кулю), щоб підсилити їх чіткість. Проте надати 

декоративну форму у вигляді кулі, колони, піраміди, куба чи ще чогось можна і 

з дерев та кущів, що у природі сильно відрізняються від таких. Відомо, що не 

кожна рослина буде позитивно переносити процедуру декоративної стрижки. 

Але вибір рослин, що добре їй підлягають досить широкий: самшит 

вічнозелений, граб звичайний, таволга, барбарис звичайний, липа, в’яз, 

форзиція, глід колючий, жимолость, дерен, бересклет європейський, бирючина 

звичайна, бузок, туя, ялівець та деякі інші. З таких рослин можна сформувати 

різні стрижені форми. Проте найбільш розповсюдженою є стрижка у вигляді 

живих огорож. Живоплоти формують різної висоти залежно від призначення та 

виду рослини. Їх часто використовують для відмежування парку від 

оточуючого простору. Живі огорожі можуть відокремити певну зону, 

приховати небажаний елемент. Та найчастіше їх застосовують для обрамлення 

доріжок. Щоб такий бордюр не був занадто монотонним, до нього додають з 

певним проміжком кулі, конуси, піраміди. Ще одним прийом є створення 

живоплоту з різних декоративних форм за забарвленням листя, що формує два 

(чи більше) яруса. 

Усі рослини потребують догляду, але варто пам’ятати, що стрижені форми 

особливо. Живоплоти та топіарії вимагають досить частих стрижок, щоб 

залишатися у належному стані. Якщо їх кількість буде недостатньою, то 

рослини матимуть неохайний вигляд, чим знижуватимуть загальний 

декоративний ефект парку або зони де вони зростають. Тому потрібно 

раціонально зважувати кількість елементів, що підлягають частій стрижці, 

враховуючи можливість робітників, задіяних на даному об’єкті. 

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Шлапак В.П.  
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РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У ОРГАНІЗАЦІЇ КОМФОРТНОГО 

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

А. В. Кравцов  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Сучасне місто являє собою антропогенну екосистему, в якій озеленення 

виконує важливу роль і протягом еволюційного розвитку архітектурно - 

ландшафтного середовища міста визначає якість його територій. У процесі 

еволюційного розвитку урбанізації місто піддається просторово-тимчасовим 

змінам в результаті яких погіршуються фізичні санітарно-гігієнічні та 

естетичні показники що характеризують якість міського середовища 

Рослинність нейтралізує значну частину впливу негативних факторів 

урбанізованого середовища та покращує якісні її показники. Озеленення в 

місті, є найважливішим складовим елементом і займає значний простір. 

Містобудівне значення зелених насаджень: зелені насадження є 

регулятором температурного режиму; сприятливо впливають на склад і 

чистоту повітря; використовуються в боротьбі з міським шумом; сприятливо 

впливають на психологічний стан людини; створюють ландшафтну 

привабливість міста в цілому і окремих його частин; збагачують архітектурні 

ансамблі, і виконують головну роль при формуванні парків і садів. 

Зелені насадження сприяють поліпшенню мікроклімату та санітарно- 

гігієнічних умов в місті. Вони впливають на температурний режим. Навіть 

невеликий зелений масив знижує температуру влітку на кілька градусів не 

тільки всередині себе, а й в прилеглих районах. Ця особливість заснована на 

великій відбивної здатності зелених насаджень і їх властивості поглинати 

теплову енергію. Чим менше розмір окремого листа в кроні дерева, тим 

більше теплової енергії поглинає крона тим ефективніше затінення простору 

під кроною, наприклад осика дає тіні більше ніж черемха звичайна. 

Зелені насадження мають велику випаровуючу здатність. Вони 

випаровують вологи в декілька разів більше ніж займана ними площа за 

рахунок випаровування вологи з поверхні листя також значно знижується 

температура навколишнього повітря і збільшується вологість повітря. 

Зелені насадження відіграють важливу роль в процесі газообміну. Вони 

поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Одне дерево середньої 

величини за добу відновлює кількість кисню необхідного для дихання трьох 

чоловік, а гектар міських зелених насаджень поглинає протягом години таку ж 

кількість вуглекислого газу, яку видихають 200 чоловік.  

Міська рослинність покращує середовище життєдіяльності, за рахунок 

виділення в атмосферу особливих органічних сполук, які називаються 

фітонцидами. Вони вбивають хвороботворні бактерії і мікроорганізми або 

затримують їх розвиток Особливо це характерно для хвойних дерев. Ця 

властивість набуває особливої цінності в умовах міста де повітря містить в 6 

разів більше хвороботворних мікробів ніж повітря полів і лісів.  
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Зелені насадження здатні змінювати радіаційний режим території завдяки 

захисту горизонтальних і вертикальних поверхонь кронами дерев, що 

відбивають значну частину променевої енергії, і витраті поглиненого листям 

тепла на транспірацію вологи та інші біохімічні процеси. Вони також беруть 

участь в утворенні гумусу ґрунту, що забезпечує її родючість . 

Шумозахисна функція певною мірою залежить від прийомів озеленення. 

Для захисту від шуму влаштовуються екрани із зелених насаджень між 

джерелом шуму і захищеними об’єктами. Для цього використовують у 

верхньому ярусі листяні густо-кроні дерева, а в нижньому - чагарники  

Зелені насадження мають важливе архітектурно-планувальне значення у 

збагаченні архітектурного вигляду міської забудови важливу роль надають 

ландшафтній організації території. Поряд з виразністю забудови і пластикою 

малих архітектурних форм природним елементам надають першорядне 

значення при загальному естетичному сприйнятті за допомогою ландшафтної 

організації території можна помітно збагатити вигляд міста створити 

необмежене різноманіття колірних відтінків що змінюються в часі і просторі 

надати риси індивідуальності та виразності будь-якій ділянці міської 

території.  

Шелест листя, спів птахів, естетичний вплив благотворно впливають на 

нервово-психічний стан людини. Зелені насадження сприяють запобіганню 

депресії та стресу. Впливають на загальний стан здоров’я людей а також 

нормалізують частоту серцебиття шляхом впливу на симпатичну нервову 

систему яка в свою чергу запобігає викидам адреналіну. 

Використання горбистого рельєфу, мальовничих обрисів берегів річок і 

водойм, великих масивів зелених насаджень, ярів, струмків, скупчення валунів 

та інших елементів ландшафту призводить до неповторної мальовничості і 

виразності міських територій. У разі необхідності природне середовище в 

структурі міста збагачується елементами ландшафтної архітектури. Все це 

надає своєрідність силуету, панорамі районів і міста в цілому, збагачує окремі 

архітектурні ансамблі. 

 

Науковий керівник –канд. с-г. наук, доцент Булат А.Г. 
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ОЗЕЛЕНЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12 

МІСТА ІЗЮМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

І.В. Лень  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Метою наших досліджень була розробка науково обґрунтованого проекту 

реконструкції системи озеленення території загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №12 міста Ізюм Харківської області.  

Екологічна ситуація міст - "дзеркало", в якому відбивається рівень 

соціально-економічного становища країни, тому не випадково інформація про 

екологічну ситуацію в розвинених країнах є відкритою і займає одне з 

провідних місць в політичному і громадському житті суспільства (Кучерявий, 

2016). 

Озелененню та благоустрою території шкільних навчальних закладів 

потрібно надавати особливого значення, тому що зелені насадження відіграють 

тут не тільки санітарно-гігієнічну і архітектурно-планувальну роль, а також 

мають і навчально-виховне значення. 

Озеленення шкільних навчальних закладів призначене для навчально-

виховних цілей, фізичного розвитку і відпочинку дітей. Архітектурно-

планувальне рішення, благоустрій та обладнання ділянок закладу повинні 

якомога більше відповідати своєму основному призначенню. 

Велике навчально-виховне значення має наявність дослідно-практичної 

активно-пізнавальної роботи вихованців на свіжому повітрі. Упорядкована 

ділянка садочка сприяє повноцінному відпочинку, любові до природи, розвиває 

дбайливе ставлення до зелених насаджень, привчає до охайності та порядку. 

Велике значення для гармонійного розвитку мають вправи на ігрових 

майданчиках. 

Територія шкільного закладу потребує максимального озеленення (до 80% 

території), за винятком тих частин, що мають спеціальне покриття доріжок, 

алей, проїздів, окремих ділянок спортивних та ігрових майданчиків. 

Першим етапом розробки реконструкції було проведено інвентаризації 

території об’єкту досліджень. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 знаходиться у місті Ізюм 

Харківської області. Територія об’єкту включає до себе два навчальних 

корпусів, п’ять господарських приміщень, два спортивних майданчика, навколо 

школи є залізна огорожа.  

Проведення інвентаризації зелених насаджень здійснювали відповідно до 

закону Про благоустрій населених пунктів №2807-IV.  

Деревні рослини (результати інвентаризації): 

1. Тополя чорна (Populus nigra) 2 шт; 

2. Липа серцелиста (Tilia cordata) 9 шт; 

3. Горобина звичайна (Sorbus aucuparia) 2 шт; 

4. Клен Американський (Acer negundo) 3 шт. 
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Чагарники: 

1. Бузок звичайний (Syringa vulgaris); 

2. Туя східна (Thuja occidentalis); 

3. Ялівець Вергільський (Juniperus virginiana). 

Площа квітників складає 200м
2
. На цей час у квітниках зростають наступні 

види квітів: чорнобривці, тюльпани, рози, нарциси. 

Доріжки до спортивного майданчика та по території школи шириною 1.5 

метра асфальтовані, знаходяться у задовільному стані. Центральний вхід 

викладений тротуарною плиткою. На задньому дворі є площадка на якій був 

фруктовій сад (видалений до моменту проведення інвентаризації). 

Стан дерев задовільний, потребує заміни 2 дерев в незадовільному стані, ці 

дерева представляють загрозу для учнів та потребують видалення. 

Нами було заплановано наступні елементи проектних рішень. 

Головний вхід є візитною карткою школи, тому він повинен бути особливо 

декоративним. Заплановано створення гармонійних декоративних груп рослин і 

барвисті квітники. 

Перелік рослин, які рекомендовано для реконструкції системи озеленення 

школи: 

1. Клен гостролистий (Acer platanoides); 

2. Клен ясенелистний (Acer negundo); 

3. Туя східна (Thuja occidentalis); 

4. Ялина колюча (Picea pungens); 

5. Бирючина звичайна (Ligustrum vulgare); 

6. Ялівець віргінський (Juniperus virginiana); 

7. Самшит вічнозелений (Buxus sempervirens); 

8. Бирючина звичайна (Ligustrum vulgare). 

Заплановано висадити наступні види квітів: хоста, бегонія (червона, біла, 

фіолетова), цинерарія морська, чорнобривці, петунії. 

Кольорова гама партерної частини школи за рахунок використання 

означеного переліку буде контрастною. Проект передбачає додаткове 

облаштування спортивних майданчиків. Заплановано також проведення 

ремонту огорожі за рахунок використання металевих конструкцій, колір яких 

гармонічно вписується у шкільний зелений архітектурний ансамбль. Відповідно 

до сучасних вимог в системі освіти заплановано створення аудиторії - 

павільйону для викладання циклу природничих дисциплін. 

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Трунов П.О.  
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ЯЛИНОВІ НЕСПРАВЖНІ ЩИТІВКИ – PHYSOKERMES PICEAE 

SCHRANK, 1801 ТА PHYSOKERMES HEMICRYPHUS DALMAN, 1826 У 

ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 

 

В. О. Меленті  

Харківський національний аграрний університетім. В. В. Докучаєва 

vikamelenti@ukr.net 

 

Міському ландшафтному дизайну останніми роками приділяється велика 

увага. Хвойні, і передусім ялини, посідають важливе місце в озелененні. 

Значною мірою це пояснюється їхніми декоративністю, здатністю виділяти 

фітонциди та поглинати речовини, які забруднюють атмосферне повітря.  

Декоративність ялин знижується під впливом фітофагів, із яких найбільш 

поширені сисні шкідники. Серед них останніми роками ялинові несправжні 

щитівки завдають найбільш суттєву шкоду ялинам у паркових насадженнях 

Харкова.  

Метою досліджень було встановлення видового складу ялинових 

несправжніх щитівок, визначення ступеня заселеності фітофагами ялин та 

виявлення ентомофагів ялинових несправжніх щитівок. 

Наші дослідження проведені у 2016−2017 рр. у Дендрологічному парку 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 

(49°90' N, 36°45' E). Парк створено у 1922 році і займає площу 23,2 га.  

Методи досліджень загальноприйняті. 

У дендрологічному парку ростуть ялина європейська (Рісеа abies (L.) та 

ялина колюча (Picea pungens Engelm.), вік ялин становить 50−60 років.  

Встановлено, що на ялинах переважають комахи з прихованим і 

напівприхованим способом життя. Нами були виявлені ялинові несправжні 

щитівки (Homoptera: Coccidae: Physokermes) та хермеси (Homoptera: Adelgidae). 

Найбільш численними були ялинові несправжні щитівки: велика ялинова 

несправжня щитівка – Physokermes piceae Schrank, 1801 та мала ялинова 

несправжня щитівка – Physokermes hemicryphus Dalman, 1826. 

Обстеження дерев показало, на ялині європейській переважала велика 

ялинова несправжня щитівка, вона траплялася на 80 % обстежених дерев, мала 

ялинова несправжня щитівка траплялася на 20 % обстежених дерев. На ялині 

колючій велика ялинова несправжня щитівка Physokermes piceaeзаселяла 60 % 

обстежених дерев, а малу ялинову несправжню щитівку ми не виявили, середня 

заселеність становила 3 бала. 

Таким чином, у дендропарку ялинові несправжні щитівки сильніше 

заселяли ялину європейську, ніж ялину колючу. 

Розміщення самок ялинових несправжніх щитівок відносно сторін світу 

було нерівномірним. Найвищу чисельність виявляли з південного (233 екз./ м) 

та південно-східного (228 екз./м) боків дерев. З північного та західного боків 

чисельність щитівок становила 170 екз./м та 179 екз./м відповідно. 
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Зазвичай за великої інтенсивності заселення ялиновими несправжніми 

щитівками хвоя всихала та опадала, розмір її був меншим, пагони 

викривлялися, приріст зменшувався, дерево уражував сажковий гриб, а 

декоративність знижувалася. 

Нами виявлені два види ентомофагів ялинових несправжніх щитівок, це 

хижаки – сірий ялиновий несправжній слоник Antribus nebulosus Foerster, 1771 

(Coleoptera: Anthribidae) та – їздець із родини енцертіди – Microterys lunatus 

Dalman, 1820 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae). Обидва види 

розвиваються за рахунок яєць живителя й заселяють велику ялинову 

несправжню щитівці і малу ялинову несправжню щитівку. Обстеження, 

проведене у третій декаді червня, виявило, що на ялині європейській Antribus 

nebulosus заселяв 62 % самок великої ялинової несправжньої щитівки, а на 

ялині колючій – 31 % обстежених самок. Microterys lunatus на ялині 

європейській заселяв 85 % самок ялинових несправжніх щитівок і 70 % самок 

на ялині колючій (у першій декаді червня). 

Таким чином, попередніми дослідженнями у дендрологічному парку 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва виявлено два види ялинових несправжніх щитівок: 

Physokermes piceae та Physokermes hemicryphus, які заселяли 80 % дерев ялини 

європейської та 60 % дерев ялини колючої, середній бал заселення становив 3. 

Шкідливу діяльність щитівок обмежували ентомофаги Antribus nebulosus та 

Microterys lunatus.  

 

Науковий керівник – канд. біол. наук, доцент Леженіна І.П.  
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

ГУРТОЖИТКУ №1 ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

А.А. Міняйлова 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Сьогодні людство починає розуміти, якої шкоди завдає природі техногенна 

діяльність. Промисловість, автомобілі, нафтовидобуток – все це вбиває 

планету. Сьогодні все більша кількість людей усвідомлює необхідність 

покращення і відновлення зелених насаджень. Владні структури більшості міст 

розуміють, що озеленення територій навчальних закладів повинно включатися 

в першочергові завдання (Кучерявий, 2012). 

На території багатьох ВНЗ України в останні роки створено системи 

насаджень які в цілому відповідають сучасним вимогам але на території деяких 

вузів та кампусів в системі озеленення присутні дерева з низьким рівнем 

декоративності, невдалі композиційні рішення. 

Територія гуртожитку №1 ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва на цей час не 

відповідає сучасним вимогам до кампусів національних ВНЗ, потребує 

проведення зонування території, реконструкції системи зелених насаджень, 

перепланування дорожньо-стежкової мережі відповідно до вимог ландшафтної 

архітектури. 

Об’єкт досліджень - гуртожиток №1 ХНАУ розташовано в південно-

східній частині Харківського району, адміністративно належить до 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, а 

територіально відносяться до Роганської селищної Ради Харківського району 

Харківської області.  

Під час проведення досліджень були використані такі методи: 

спостереження, порівняння, вимірювання, розрахунок, експеримент, 

узагальнення, аналіз, та ін. Проект реконструкції системи озеленення території 

гуртожитку №1 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва включає архітектурно-планувальне 

рішення, дендрологічне рішення, інженерний благоустрій, улаштування 

майданчиків та інженерних споруд, заходи з охорони навколишнього 

середовища. 

Стан насаджень оцінювали відповідно до вимог сучасних законодавчих 

актів (Закон України №2807-IV).При цьому враховували правові, економічні, 

екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і 

спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. 

Рівень покриття поверхні ґрунту об’єкту зеленими рослинами складає 

близько 70 %, що цілком відповідає вимогам до об’єктів озеленення 

Харківської області. 

Деревні рослини (результати інвентаризації): 

1. Гіркокаштан звичайний, або кінський (Aesculus hippocastanum) – 30 шт; 

2. Клен ясенелистний (Acer negundo) – 19 шт; 

3. Туя східна (Thuja occidentalis) – 18 шт; 
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4. Береза повисла (Betula pendula)– 9 шт; 

5. Яблуня домашня (Malus domesticа) – 4 шт; 

6. Липа серцелиста (Tilia cordata) – 3 шт; 

7. Слива звичайна (Prunus domеstica) – 2шт; 

8. Тополя чорна (Populus nigra L) – 1шт. 

Квітники та газони відсутні. 

Дорожньо-стежкова мережа знаходиться в задовільному та незадовільному 

стані, асфальтове покриття частково зруйноване, ширина доріжок в більшості 

випадків не відповідає сучасним вимогам. 

Малі архітектурні форми представлені волейбольним майданчиком та 

елементами дитячого майданчика. 

Більшість дерев знаходяться у задовільному стані, 26 дерев потребують 

заміни, головні пошкодження дерев: омела та всихання. 

Проектом реконструкції передбачено: провести зонування території 

(партерна частина, зона тихого відпочинку, зона активного відпочинку, 

господарча зона). Розроблено дендрологічний план в якому запропоновано 

заміну 26 дерев саджанців 4-6 віку. Запропоновані наступні породи деревних 

рослин: ялина колюча, клен гостролистий різних культиварів, береза повисла, 

бузок. 

Буде реконструйовано дорожньо-стежкову мережу, встановлено малі 

архітектурні форми. 

Розроблений проект являє собою закінчену наукову розробку садово-

паркового об’єкту відповідно до сучасних вимог як складова частина у 

концепції кампусів. Різні функціональні зони можна використовувати не тільки 

як елементи рекреації, також і в наукових навчально-методичних та виховних 

напрямках відповідно до концепції сталого розвитку регіону. 

Розроблений проект цілком збігається з перспективами розвитку садово-

паркового господарства України на сучасному етапі: ландшафтна архітектура, 

садово-паркове будівництво, інтродукція та акліматизація рослин, збагачення 

біорізноманіття, перспективи розмноження декоративних, лісових та плодових 

культур, актуальні проблеми лісознавства, лісівництва, таксації, 

лісовпорядкування, генетика, селекція, насінництво, біотехнологія 

декоративних та лісових культур, екологія навколишнього середовища та 

природозаповідна справа, дидактичні питання дендрології та садово-паркового 

мистецтва. 

 

Науковий керівник –канд. с.-г. наук, доцент Трунов О.П.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ТРОЯНДИ  

У ЗАХИЩЕНОМУ ТА НЕЗАХИЩЕНОМУ ҐРУНТАХ  

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

 

І. І. Ожга  

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва  

 

Значну роль у садово-парковому господарстві відіграє декоративне 

квітникарство, зокрема промислове вирощування квітів на зріз та озеленення 

приватних і державних об’єктів. Серед усього різноманіття декоративно-

квітучих рослин особливе місце посідає троянда.  

Метою наших досліджень було виявлення особливостей вирощування 

троянд у відкритому та захищеному ґрунті, що обумовлюють відмінності у 

складі та шкідливості комах і збудників хвороб. До завдань входило порівняння 

сортів троянди за термінами розвитку, продуктивністю та поширенням 

шкідливих організмів. 

Дослідження проводили упродовж 2016–2017 рр. у приватному 

тепличному господарстві Кегичівського району та у посадках троянди у 

незахищеному ґрунті Дендропарку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.  

У тепличному господарстві були представлені швидкорослі та продуктивні 

троянди сортів "Топаз" та "Корвет". У Дендропарку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 

представлені полісортові насадження троянд 1980 року створення, які 

оновлювали у 1991 та 2016 рр. Станом на 2016 рік залишилося 11 сортів: Ліллі 

Марлен,Фараон (флорібунда), Марія Бауман (ремонтантна), Climber (плетюча), 

Оранж Триумф (поліантова), Dame de Couer, Paul's Scarlet, White Christmas, 

Глория Дей, Баккара, Климентина, Леди Икс (чайно-гібридні). Досліджувані 

сорти троянд належать до однієї феноритмогрупи – із швидким розвитком 

(тривалість періоду від зрізу до повного формування квітконосів становить 30–

45 діб).  

У теплиці вегетація троянд тривала з другої декади березня до листопада 

завдяки підтриманню температури 17–23 °С. У відкритому ґрунті вегетація 

троянд розпочалася у третій декаді березня 2016 р. та у першій декаді квітня 

2017 р. Довжина стебел троянд сортів «Корвет» і «Топаз» в умовах теплиці 

досягала 100–120 см (перший фасувальний сорт) або 40–50 см (другий 

фасувальний сорт) і повноти бутонів, достатньої для зрізу, кожні 15 діб 

упродовж усього періоду вегетації з невеликою розбіжністю у 2–4 доби. 

Водночас у незахищеному ґрунті за високої температури більшої частини 

вегетаційного сезону 2016 року, а також серпня 2017 року розвиток 

генеративних органів троянд затримувався.  

Декоративність троянд погіршувалася під впливом хвороб. У 

незахищеному ґрунті були поширені у 2016 році іржа, борошниста роса та 

чорна плямистість, у 2017 році – чорна плямистість. Іржа уражувала рослини у 

травні – червні, завдаючи найбільшої шкоди шипшині та трояндам із світло 

забарвленим, не глянцевим листям – до 68 % покритих пустулами вегетативних 
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частин рослини. Борошниста роса і плямистість у 2016 році з’являлися набагато 

рідше та суттєвих збитків не заподіяли. У 2017 році протягом усього періоду 

вегетації троянди уражувала чорна плямистість. Порівняну стійкість до цієї 

хвороби виявили сорти Блек Баккара, Корвет, Топаз, а сорт Фараон виявився 

найбільш сприйнятливим до цієї хвороби. 

У теплицях захист троянд від хвороб здійснювали застосуванням 

фунгіцидів Стробі КС, Ридомил голд ВРГ, Фалькон КС на початку вегетації та 

за необхідності. Для захисту від трипсів (Thysanoptera) і павутинного кліща 

(Tetranychus urticae Koch.) застосовували Моспілан К.С. та Бі-58 новий за 

необхідністю, згідно з рекомендаціями. 

У відкритому ґрунті шкідники були представлені розановою листовійкою 

(Archips rosana L.), різними видами попелиць (Aphidoidea), пильщиків 

(Tenthredinidae), трипсів (Thysanoptera), а також різноїдними шкідниками – 

довгоносиками (Curculionidae), зимовим п’ядуном (Operopthtera brumata L.), 

оленкою волохатою (Tropinota hirta Poda), сарановими (Acrididae) та 

листоблішками (Psillidae).  

Серед ентомофагів було виявлено хижого еолотрипса (Aeolothrips 

intermedius Bagnall), клопа антокориса звичайного (Anthocoris nemorum L.: 

Heteroptera), різні види сонечок (Coccinellidae) і золотоочок (Chrysopidae).  

Щільність і шкідливість фітофагів, також сезонна динаміка їхньої 

чисельності залежать від погодних умов. Так низькі температури навесні 2017 

року спричинили загибель перших колоній зеленої трояндової попелиці, що 

дало змогу розвитися молодим пагонам троянди. В порівнянні з 2017 роком, у 

травні 2016 року заселеність троянди попелицею та трипсами перевищувала 

економічний поріг шкідливості (ЕПШ), що призвело до деформації молодих 

пагонів, затримки їхнього росту, іноді до загибелі та суттєвого зниження 

декоративності кущів. 

У зв’язку з несприятливими погодними умовами у 2017 р. було виявлено 

лише один максимум чисельності зеленої трояндової попелиці, тоді як для неї 

характерно дві хвилі чисельності.  

Таким чином, погодні умови помітно впливають у відкритому ґрунті як на 

розвиток троянд, так і на їхні пошкодження комахами та ураження збудниками 

хвороб. У захищеному ґрунті зростає ризик формування резистентності 

шкідників і збудників хвороб до інсектицидів і фунгіцидів. 

 

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Мєшкова В.Л.  
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ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН РОДУ 

SALIX У ОЗЕЛЕНЕННІ  

 

О. С. Остапенко  
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Історія вивчення роду Salix L. в Україні тісно пов’язана з роботами 

європейських ботаніків. У світовій історії вивчення роду Salix перші наукові 

дослідження верби, як ботанічного об’єкту зробив Карл Лінней. У 1753 р. він 

описав 29 видів верб. 

Ботанічні дослідження на території Центральної України тісно пов’язані з 

Уманським училищем рільництва та садівництва. У 80-тих роках ХІХ століття 

на території Одеської та Херсонської губерній були закладені перші плантації 

верби з метою отримання вербового пруту для лозоплетіння. Лозоплетіння на 

півдні України в цей період було дуже популярне. Так, у пояснювальному 

каталозі експонатів Уманського училища землеробства та садівництва на 

Київській сільськогосподарській і промисловій виставці вказується, що в 

тодішньому Царициному саду колекція верб становила 160 таксонів і як 

найбільш перспективні серед них виділені 19 таксонів кошикових верб. 

Більшість цих видів, на жаль, сьогодні втрачено в «Софіївці» і потребує 

відновлення. На території нинішнього Уманського Національного університету 

садівництва росте лише два види — S. babylonica і S. caprea.  

У ХХ ст. флору верб західного регіону України вивчали G. Lindberg, Я. 

Іваницький, Г. Козій, И. Хржановський, М. Попов, І. Григора, А. Зеленчук, К. 

Малиновський, В. Коніщук, В. Мельничук, Зап’ятова, Н. Федорович, М. 

Стойко, Т. Андрієнко, О. Прядко, Є. Брадіс, Ф. Гринь, О. Кузярін, С. Попович, 

Л. Борсукевич, С. Панченко, К. Данилюк, Н. Шиян та інші про що свідчать 

гербарні зразки, які зберігаються у Львівському національному університеті ім. 

І. Я. Франка і Львівському природничому музеї. 

Впродовж 1955-1964 рр. майже весь гербарій роду Salix у Львівському 

національному університеті ім. І. Я. Франка переглядав Я. Іваницький, однак, 

на жаль, ніяких критичних зауважень чи публікацій по цьому питанню він не 

залишив. 

У ХХ столітті види роду Salix в Україні досліджували О. М. Горєлов, М. 

М. Барна, М. І. Шанайда, Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна. Горєлов О. М. аналізував 

біоекологічні особливості деяких видів роду Salix L. в умовах техногенного 

середовища. М. М. Барна, вивчив структурні та функціональні особливості 

морфогенезу генеративних органів, встановили основні етапи органогенезу 

різних статевих типів квіток і суцвіть, досліджували особливості статевого 

процесу, зокрема, мікро- і макроспорогенез, розвиток чоловічого і жіночого 

гаметофітів, запилення, запліднення, ембріо- і ендоспермогенез, формування 

насіння і плодів та розробили філогенетичну оцінку основних ембріологічних 

ознак і визначили рівень еволюційного розвитку родини Salicaceae.  
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Проте асортимент верб представлений у колекціях ботанічних садів, парків 

та в озелененні значно ширший. В останньому виданні дендрофлори України, 

рід Salix представлений 43 видами і 11 гібридами верб віднесених до 20 секцій. 

Шість видів S. alpina Scop., S. herbacea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. 

retusa, S. starkeana, занесені до Червоної книги України і потребують 

подальших популяційних досліджень. Слід також зауважити, що проаналізовані 

нами гербарні зразки місцезростань червонокнижних видів верб у гербаріях 

Києва і Львова зібрані в другій половині ХХ ст. (1950-1980 рр.) і раніше. Однак, 

гербарні збори за останні 20 років складають лише 3-5% від усіх 

проаналізованих нами гербарних зразків. А зважаючи на високу освоєність 

території карпатського регіону, вирубування лісів, повені, рекреаційне 

навантаження, місцезростання червонокнижних верб потребують перевірки і 

уточнення. Також необхідно вивчити можливість розмноження і утримання цих 

видів у культурі. 

У подальших дослідженнях автохтонних видів верб необхідно вивчити їх 

ресурсний потенціал, енергетичні і фармацевтичні властивості та особливості 

створення цільових промислових плантацій. 

Необхідно також розширити асортимент верб в озелененні, за рахунок 

впровадження як автохтонних так і інтродукованих видів роду Salix. З кожним 

роком відстежувати інтродукцію верб в Україні стає все важче, оскільки 

сьогодні практично ніхто не контролює асортимент садивного матеріалу верб, 

імпортованого в Україну, який досить часто не акліматизований до ґрунтово-

кліматичних умов певного регіону. 

Таким чином, сьогодні в природній флорі України рід Salix L. 

представлений 25 автохтонними видами, з них на рівнинній частині росте 16, в 

горах Карпат — 9. 

Подальшого поглибленого вивчення на популяційному рівні потребують S. 

alpina, S. herbacea, S. lapponum, S. myrtilloides, S. retusa, S. starkeana, занесені до 

Червоної книги України. Необхідно також вивчити особливості розмноження і 

вирощування цих видів у культурі. Також слід звернути увагу на енергетичні та 

фармацевтичні властивості автохтонних верб та дослідити їх ресурсний 

потенціал і можливості створення з них промислових плантацій.  

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Булат А.Г.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ  

ПРИВАТНИХ БУДІВЕЛЬ  

 

К.О. Петрова  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Сьогодні, з розвитком міст і селищ, приватних садиб, дуже активно пішли 

процеси озеленення, ландшафтного проектування. 

Науково обґрунтовані благоустрій та озеленення створюють ті умови для 

населення, які забезпечують високий рівень життя. Тим самим, створюються 

умови для здорового, комфортного, зручною життя людини за місцем 

проживання. При виконанні комплексу заходів вони здатні значно поліпшити 

екологічний стан і зовнішній вигляд території, створити більш комфортні, 

санітарно-гігієнічні та естетичні умови на приватній садибі (Ньюбері, 2014).  

Створення комфортного естетичного зеленого оформлення середовища 

для відпочинку за допомогою методів благоустрою та озеленення проводилось 

з метою істотно поліпшити мікроклімат території, знизити шуми, поліпшити 

аерацію і інсоляцію території. Методи досліджень: проектувальний, аналіз 

джерел інформації, описовий, художньо-дизайнерський, композиційний, 

фізіономічний, систематичний, економічний, фітоценотичний метод при 

підборі рослин. 

Територія об’єкту озеленення розташована поблизу від автомагістралі, 

поруч розташовані чотири АЗС, це впливає на екологічний стан об’єкту. 

На території дуже бідний видовий склад рослин, домінантними видами 

являються плодові дерева. Всі насадження які присутні на об’єкті досить 

молоді, 50% насаджень віком від 1-3 років, інші 50% віком від 5-8 років. Дерева 

та кущі посаджені порядно, що потребує пересадки для створення 

функціональних зон. 

Зростають на території вишня, груша, слива, абрикос, червона черешня. 

Трав'янисті квітучі рослини, представлені трояндами та ліліями, знаходяться у 

доброму стані. У незадовільному стані – ялина, персик, яблуння, ожина, аґрус, 

червона та чорна смородина; стан ялівцю задовільний. 

Головні сучасні тенденції, які визначають вектор благоустрою території 

будинку – це добре обладнані місця для сидіння, продумане до дрібниць 

ландшафтне освітлення, професійне облаштування водойм, місць для вогнища. 

Людина бажає стати власниками екологічно стійкого ландшафту, що 

зберігає природну гармонію навколишнього середовища та приносить користь 

не тільки фізичному, а також психоемоційному здоров’ю людини, задовольняє 

її духовні потреби.  

Тому наукову складову проекту було зорієнтоване не стільки на зовнішній 

стиль, скільки на забезпечення функціонування саду як збалансованої 

екологічної системи. 

Нижче наведено сучасні наукові тренди, які ми комплексно 

використовували при створенні проекту території благоустрою об’єкту. 
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1. Тренд сучасності – кухня під відкритим небом. 

Зростає потреба з облаштування екстер’єрних кухонь. Ідеальні для патіо та 

тераси, такі гарнітури включають дерев’яні лави з живими рослинами для 

розміщення гостей. Сад з їстівними рослинами став невід’ємною частиною 

пейзажу з екстер’єрною кухнею. Облаштування багаторівневих клумб, – 

створює імітацію динамічного пейзажу. Нами заплановано втілення 

комплексного рішення цього завдання. 

2. Тренд – сходи та мощення. 

Сучасні тенденції благоустрою території передбачають використання 

різних видів тротуарних доріжок із різноманітним мощенням, а також 

декорування підпірних стінок натуральним камінням. За їх допомогою 

зупиняють зсуви, облаштовують терасу, розділяють сад, створюють враження 

більшої об’ємності території. Нами запроектовано підпірні стінки із 

природнього каміння. 

Декоративні сходи мають на меті створення ефекту перепаду висот, 

доречним є облаштування у зоні відпочинку лави зі столом та альтанки. 

3. Тренд – освітлення 

Встановлення низьковольтного LED-освітлення не передбачає таких 

колосальних зусиль, як галогенні системи минулого. Це стало виграшним не 

тільки з точки зору безпеки життя, економія часу – ось що є пріоритетним у 

шаленому ритмі сьогодення. 

4. Тренд – водойма. 

Естетична цінність декоративної водойми безмежна – їй належить роль 

композиційного центру саду. 

З метою створення довговічних насаджень заплановано також покращення 

агрохімічних показників родючості ґрунту за рахунок завезення 18 тон 

чорнозему. 

На основі творчого застосування сучасних напрямків у ландшафтному 

дизайні ми мали можливість визначити 4 головних тренди, які вийшли на 

позиції лідерів при створенні проекту. Весь процес розробки та втілення 

проекту дуже тісно пов'язаний з економічними, погодними умовами і з 

адміністративним керуванням. При сучасній науковій роботі з індивідуальними 

замовниками необхідно втілювати оригінальні ідеї и додержуватись трендових 

концепцій. 

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Трунов О.П.  
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ДЕКОРАТИВНІ ТА ФІТОРЕКУЛЬТИВАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИН 

РОДУ MISCANTHUS В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ ХНАУ  

 

В.Г. Сидоренко 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Метою нашого піонерного рекогносцирувального пошуку у 2017 році була 

спроба адаптивної фіторекультивації урбаноземів під садово-парковими 

об’єктами шляхом посадки перспективних культур з декоративними та іншими 

функціями (міскантус гігантський, верба, якон). 

Дендрологічний парк загальнодержавного значення Харківського 

агроуніверситету є класичним представником садово-паркових екосистем, 

одних з небагатьох антропних екосистем, майже адекватних природним 

екосистемам з їх біорізноманіттям – стабілізатором Біосфери. У своїй 

переважній більшості вони формуються на урбаногенних територіях, 

специфічні особливості яких завжди погіршують перебіг життєвих процесів як 

загалом, так і в зелених насадженнях населених пунктів, що не відповідає 

викликам сьогодення, а отже потребує моніторингових досліджень.  

Едафотопи («ґрунти», субстрати) на урбанізованих землях зазвичай мають 

антропогенне (техногенне) походження, за незначним винятком, коли природні 

ґрунти збереглися в заповідниках, національних парках, під корінними лісами, 

в лісопарках, а також в дендропарку ХНАУ. Проте і в дендропарку є ділянка з 

трансформованим чорноземно-лесовим ґрунто-підґрунтям, яка підлягає 

обов’язковій адаптивній фіторекультивації чи фітомеліорації. Через значний 

рівень трофності такі змішані природно-антропогенні субстрати 

класифікуються як екогрунти. Вони проявляють яскраво виражену вибіркову 

родючість, особливо при зростанні на них бобових та деяких інших рослин-

рекультивантів, завдяки яким такі осадові породи й набувають родючості 

(М.О. Бекаревич, М.Т. Масюк) – інтегральної екофункції біосферного рангу 

(Г.В. Добровольський, М.О. Горін). Стабільність Біосфери можна забезпечити 

лише за умови поновлення та примноження на деградованих (урбанізованих) 

землях ґрунтово-ценотичного різноманіття долинно-ландшафтних екосистем, 

до яких приурочена переважна більшість урботериторій України та інших 

держав світу. Збереження природних екосистем і створення садово-паркових та 

інших антропних екосистем, здатних виконувати біосферні та соціо-етносферні 

функції, стає головним завданням і популярним трендом міжнародних 

фінансових механізмів, що передбачає надання справедливої компенсації за 

охорону біорозмаїття та обмеження економічного розвитку на великих 

територіях, зайнятих природними та адекватними їм садово-парковими та 

іншими екосистемами. Тим більше, що нині існує нагальна необхідність не 

стільки в зеленому будівництві, як у відродженні національних (загалом 

європейських, світових) традицій унікального мистецтва ландшафтного 

екодизайну, що приносить радість та естетичну насолоду людям. 
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Об’єктами піонерних досліджень були моніторингові полігони (5 х 7 м): 

урбанозем чорноземний важкосуглинковий (дендропарк – вар. 2); урбанозем 

літоземно-лесовидний (вул. Ромашкова – вар. 3); урбанозем лучно-чорноземний 

(вул. Молодіжна, на переході підошви правобережного крутосхилу р. Роганка в 

прикореневу заплаву – вар. 4). Контролями обрано чорнозем структурний 

(дендропарк – вар. 1 і болотний алювіальний ґрунт в заплаві р. Харків: 

експериментальне лісництво УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького – вар. 5). На 

дослідних полігонах (ділянках) висаджено по 100 різомів міскантуса 

гігантського (50 х 70 см); 12 живців енергетичної верби сортів Вільгельм і 

Марціяна (на урбаноземі чорноземному дендропарку ) і п’ять рослин якона. 

Результати дослідження. Міскантус у перший рік вегетації мав кращі 

показники росту і розвитку на урбаноземі чорноземному (вар. 2), дещо гірші – 

на чорноземі структурному (вар. 1) і лесовидному суглинку (вар. 3), а найгірші 

– на урбаноземі лучно-чорноземному (вар. 4). На лесовидному суглинку 

рослини міскантуса гігантського в середині жовтня набули чіткої 

декоративності через красиве червоне забарвлення, в той час коли міскантус в 

дендропарку на урбаноземі і чорноземі залишався зеленим. Верба сорту 

Марціяна досягла за вегетаційний період на урбаноземі чорноземному висоти 

125 см, а сорту Вільгельм – 99 см. Якон на цьому ж «екоґрунті» сформував 

кущі висотою біля 55 см. 

Головний висновок – урбанізовані землі є цілком придатними для 

адаптивної фіторекультивації з вирощуванням таких енергетичних (і водночас 

декоративних) рослин як міскантус гігантський, верба сортів Марціяна і 

Вільгельм та інших рослин-рекультивантів. Оцінка рівня економічної 

рентабельності потребує додаткових досліджень з вирощуванням декоративних 

фіторекультивантів у більш широкому асортименті на конкретних 

представниках урбаноземів. Урбаноземи, що знаходяться у групі ризику, 

наприклад, через загрозу повторних розкопок (теплотраса в дендропарку), 

можна з успіхом використовувати як тимчасові ділянки розмноження (різомів 

міскантуса гігантського, живців верби енергетичної та інших дефіцитних і 

цікавих для ландшафтно-екодизайнового мистецтва фіторекультивантів. 

 

Науковий керівник – доктор біол. наук, професор Горін М.О. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ТА КУЛЬТИВАРІВ РОДУ 

ФОРЗИЦІЯ (FORSYTHIA VAHL.) У ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

В.О. Шестак  

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Збільшення кількості таксонів культивованої дендрофлори України 

шляхом залучення нових перспективних деревних та кущових рослин є 

актуальним завданням. До таких рослин належать представники роду форзиція 

(Forsythia Vahl.). 

Більшість видів роду форзиція культивують з другої половини XIX ст. За 

кордоном в культурі вони користуються великою популярністю. Про це 

свідчить, наприклад, те, що квітка форзиції є емблемою м. Бруклін (Велика 

Британія), а також м. Сеул (Південна Корея). У Кореї вона символізує єдність 

нації. Популярні форзиції й у Чехії. Так, вислів "Злата Прага” пов’язаний саме з 

їхнім цвітінням. 

До роду Forsythia належать шість видів: ф. Джиральда (F. giraldiana 

Lingelsh.), ф. яйцеподібна (F. ovata Nakai), ф. поникла (F. suspensa (Thunb.) 

Vahl.), ф. європейська (F. europaea Deg. et Bald.), ф. середня (F. intermedia Zab.), 

ф. найзеленіша (F. viridissima Lindl.).  

Усі форзицій є дуже близькими за морфологічними ознаками та 

біологічними особливостями, а також за характером використання в зеленому 

будівництві. Серед деревних видів, що культивуються у Лівобережному 

Лісостепу, форзиції зацвітають одними з перших. Для них характерні 

оригінальні яскраво-жовті квітки. Між собою види та культивари роду форзиція 

відрізняються за строками цвітіння; розміром, формою, кольором листків та 

квіток; а також за габітусом куща. В нашому регіоні форзиції цвітуть рясно та 

практично щорічно, починаючи із середини квітня, впродовж 2-3 тижнів. 

Восени листя форзицій набуває декоративного забарвлення: від жовтого (F. 

intermedia, F. europaea) до пурпурово-червоного (F. suspensa 'Decipiens’). 

Незважаючи на те, що всі вид форзицій інтродуковано в Україні, їх 

використання в озелененні міст недостатнє. Так, форзиція яйцеподібна 

трапляється лише у ботанічних садах (у міському озелененні практично 

відсутня), ф. середню, ф. найзеленішу, ф. Джиральда вирощують зрідка в 

міських насадженнях та приватних садибах. Найпопулярнішими культурами є 

ф. поникла та ф. європейська. Із майже 50 відомих культиварів форзицій в 

озелененні в Україні використовують не більше 15, однак, практично всі вони 

заслуговують на значно ширше застосування. 

За нашими спостереженнями, у суворі зими однорічні пагони форзицій 

підмерзають через те, що їхній ріст триває до пізньої осені, і вони не встигають 

повністю здерев’яніти. Але навесні наступного року форзиції швидко 

відростають  
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Використовуючи форзиції в озелененні, слід пам’ятати, що діаметр 

дорослого куща може сягати 3 м, тому необхідно планувати формування крони. 

Зазвичай кущі обрізають один раз за кілька років.  

Найефектніше форзиції виглядають у поодиноких посадках, у композиціях 

з березами, вербами та хвойними рослинами, на тлі яких виділяється золотаво-

жовтий колір квіток форзицій. Декоративного ефекту можна також досягти, 

застосовуючи форзиції в композиціях із золотистими та пурпурнолистими 

формами інших листяних рослин (барбариси, таволги, фізокарпуси, сливи 

тощо). Форзиції є невід’ємним компонентом саду безперервного цвітіння та 

гірських садів. Придатні вони й для створення монокультурних садів, груп та 

солітерів, озеленення малих архітектурних форм.  

Вивчаючи вплив екологічних факторів на живцювання окремих видів 

форзиції, встановлено, що велике значення для процесу коренеутворювання у 

стеблових, особливо зелених живців мають кліматичні (температура, вологість 

ґрунту та повітря, освітлення) та едафічні фактори, тому необхідно створювати 

потрібні оптимальні умови під час укорінення живців. 

Досліджуючи значення зеленого листка у процесі коренеутворення, 

встановлено, що у живців з цілою листовою пластинкою придаткові корені 

утворюються раніше і коренева система розвивається краще; чим сильніше у 

живців укорочена листова пластинка, тим пізніше та гірше відбувається 

коренеутворення. І на кінець, у безлистих живців коріння з'являється дуже 

пізно і слаборозвинуте, видалятися можуть лише ті листки, які заважають при 

висаджуванні. 

Процес коренеутворення краще проходить у живців, заготовлених у 

нижній частині крони порівняно з живцями взятих із верхніх ярусів. Окрім 

ярусу крони укорінення залежить також від порядку галуження і типу живців 

по розміщенню на осьовій або боковій гілці. Виходячи з результатів наших 

досліджень краще укорінюються живці, взяті з бокових пагонів на гілках 

високого порядку галуження. 

Живці рослин, з високими декоративними властивостями користуються 

великим попитом серед споживачів та підприємств, які займаються 

озелененням, і тому розроблення дієвих швидких способів розмноження рослин 

є перспективним для збереження та відтворення якісного посадкового 

матеріалу та рентабельною справою для спеціалізованих підприємств.  

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Булат А.Г.  
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

ГУРТОЖИТКУ №2 ХНАУ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА  

 

О.І. Яцура  

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 

Життєздатність зеленого ансамблю системи озеленення ґрунтується на 

біологічній доцільності й екологічній єдності міського середовища й 

рослинності. Ігнорування цієї єдності призводить до нежиттєздатності зелених 

насаджень, з’являється потреба їх реконструкції (Кучерявий 2016). 

На сьогодні територія об’єкту досліджень - гуртожитку №2 ХНАУ ім. В. В. 

Докучаєва не відповідає сучасним вимогам до кампусів національних 

університетів, потребує проведення зонування території, реконструкції системи 

зелених насаджень, перепланування шляхово-стежкової мережі відповідно до 

вимог ландшафтної архітектури. 

Гуртожиток №2 розташований в південно-східній частині Харківського 

району, адміністративно належить до Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. 

Стан насаджень оцінювали відповідно до вимог сучасних законодавчих 

актів (Закон України №2807-IV). При цьому враховували правові, економічні, 

екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і 

спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. 

Найважливішим заходом щодо реконструкції зелених насаджень є 

проведення високоякісної інвентаризації наступних категорій: дерева, 

чагарники, газони, квітники, малі архітектурні форми та ін. 

Проект реконструкції системи озеленення території гуртожитку №2 ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва включає архітектурно-планувальне рішення, дендрологічне 

рішення, квіткове оформлення, інженерний благоустрій, улаштування 

майданчиків та інженерних споруд, заходи з охорони навколишнього 

середовища, механізацію трудомістких процесів та розрахунки. 

Найважливішим заходом щодо реконструкції зелених насаджень є 

своєчасне якісне проведення інвентаризації наступних категорій: дерева, 

чагарники, газони, квітники, малі архітектурні форми та ін. 

Інвентаризація деревної рослинності виявила, що на території об’єкту 

досліджень ростуть 167 екземплярів деревних рослин: 

Береза повисла або береза поникла (Betula pendula) — 45 шт.; 

Гіркокаштан звичайний, або кінський каштан звичайний (Aesculus 

hippocastanum) — 36 шт.; 

Яблуня домашня (Malus domesticа) — 20 шт.; 

Липа серцелиста (Tilia cordata) — 19 шт.; 

Клен звичайний або гостролистий (Acer platanoides) — 18 шт.; 

Клен сріблястий ( cer sacch rinum) — 6 шт.; 

Туя західна «Холмструп» (Thuja occidentalis Holmstrup) — 5 шт.; 

Робінія звичайна (Robinia pseudoacacia) — 4 шт.; 
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Клен татарський (Аcer tatаricum) — 2 шт.; 

Ялина колюча, культивар блакитна (Picea pungens Glauca) — 2 шт.; 

Слива звичайна (Prúnus domеstica) — 2 шт.; 

Абрикос звичайний(Prunus armeniaca) — 1 шт.; 

Горіх волоський (також горіх грецький) (Juglans regia) — 1 шт.; 

Горобина звичайна (Sorbus aucuparia) — 1 шт.; 

Тополя чорна або осокір (Populus nigra) — 1 шт.; 

Клен ясенелистий (Acer negundo) — 1 шт.; 

Берест (Ulmus minor) — 1 шт. 

Чагарники: 

Ялівець козацький «Глаука» (Juniperus sabina 'Glauca') — 6 шт.; 

Бузок звичайний (Syringa vulgaris) — 3 шт. 

З квіткового оформлення на території знаходиться дві клумби. Одна 

неправильної форми, інша — трикутна. 

Газони відсутні. 

Шляхово-стежкова мережа знаходиться в задовільному та незадовільному 

стані, асфальтове покриття частково зруйноване, ширина доріжок в більшості 

випадків не відповідає сучасним вимогам. 

Більшість дерев знаходяться у незадовільному стані, 110 дерев потребують 

заміни, головні пошкодження дерев: омела та всихання. 

Проектом реконструкції передбачено: провести зонування території 

(партерна частина, зона тихого відпочинку, зона активного відпочинку, 

господарча зона). Розроблено дендрологічний план в якому запропоновано 

заміну 110 дерев саджанцями 5-7 річного віку. Запропоновані наступні породи 

деревних рослин: ялина колюча, клен гостролистий різних культиварів, береза 

повисла, бузок. 

Заплановано створення газонного покриття посівом травосуміші такого 

складу: тонконіг звичайний (Poa trivialis), тимофіївка лучна (Pleum pratensis), 

мітлиця звичайна (Agristis vulgaris). 

Буде реконструйовано шляхово-стежкову мережу, встановлено малі 

архітектурні форми. 

Розроблений проект являє собою закінчену розробку садово-паркового 

об’єкту відповідно до сучасних вимог як складова частина у концепції 

кампусів. Різні функціональні зони можна використовувати не тільки як 

елементи рекреації, також і в наукових навчально-методичних та виховних 

напрямках відповідно до концепції сталого розвитку регіону. 

 

Науковий керівник – канд. с.-г. наук, доцент Трунов О.П.  
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