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Рис. 27. Приставкове лісонасадження 

Рис. 29. Лісова пожежа 

Рис. 28. Лісонасадження на пісках 
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Рис. 26. Придорожні лісові насадження 

 знищенні або пошкодженні лісоосушувальних каналів, 
дренажних систем і доріг на земельних ділянках 
лісового фонду, а також полезахисних лісових смуг, 
захисних лісонасаджень на смугах відводу автодоріг, 
залізниць, каналів. 
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«Степное лесоразведение» 

В июле все формальности свершили 

И в степь жрецы науки покатили, 

Везя с собою для почвы буравы 

И папку для сушения травы. 

Для управления ж, наема рабочих, 

Для канцелярщины и всяких прочих 

Хозяйственных работ привлечется 

«Токсаторами» юные чины. 

Токсаторов назначено четыре, 

Троим дано в участках по квартире, 

Четвертый же был первым не чета: 

Снабжал деньгами их и брал счета. 

И, обладая лѐгеньким бахвальством, 

Стараясь выдавать себя начальством – 

Онисим – золотая борода, 

Приятно быть начальником... О, да! 

Пошла наука в табель бюрократа, 

Зато была содействием богата: 

Пять почвоведов, метеоролог 

И инженер гражданский для подмог. 

Геоботаник мерил с простотою 

Лесопригодность почвы кислотою, 

Зоолог, собирая жуков, ужей, 

Слепцов, кротов, пернатых и мышей. 

Профессор же явился среди лета, 

Как в небе бородатая комета. 

А вместе с ним вершить служебный тур 

Командирован был начальник Тур (М.К. Турский). 

Лесничим преподал он разъясненье, 

Ученым чтоб не делали стесненья 

Ходить, рубить, буравить и копать, 

И страже поручения давать. 
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 знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців 
або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, 
а також природного підросту та самосіву на землях, 
призначених для відновлення лісу; 

 порушенні правил зберігання, транспортування та 
застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту 
та інших препаратів; 

 засміченні лісів побутовими відходами та викидами; 

 розкорчовуванні земельних ділянок лісового фонду 
і використанні їх для спорудження будівель, переробки 
деревини тощо без належного дозволу; 

 самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на 
земельних ділянках лісового фонду; 

 порушенні правил заготівлі лісової підстилки, 
дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; 

 заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно 
впливають на стан і відтворення лісів; 

 порушенні порядку використання лісового фонду, 
заготівлі та вивезенні деревини, заготівлі живиці і 
використання інших лісових ресурсів; 

 невнесенні плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів та користування земельними ділянками 
лісового фонду у встановлені строки; 

 знищенні та пошкодженні межових знаків у лісах; 

 введенні в дію нових підприємств, споруд та інших 
об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає 
негативному впливу на стан і відтворення лісів; 

 порушенні строків повернення земельних ділянок 
лісового фонду, що перебувають у тимчасовому 
користуванні, або невиконанні обов’язків щодо 
приведення їх у стан, придатний для використання 
за призначенням; 

 пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на земельних 
ділянках лісового фонду; 
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Державний облік лісів і державний лісовий кадастр 
містять систему відомостей і документів про лісовий фонд, 
розподіл його між користувачами, якісний і кількісний 
стан лісового фонду, поділ лісів за групами та віднесення до 
категорії захисності, економічну оцінку та інші дані, необхідні 
для раціонального ведення лісового господарства й оцінки 
результатів господарської діяльності в лісовому фонді. 

Державний облік лісів і державний лісовий кадастр 
ведеться державними органами лісового господарства на 
основі матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації, об-
стежень і первинного обліку лісів за єдиною для України 
системою на кошти державного бюджету. Порядок ведення 
державного обліку лісів і державного лісового кадастру 
встановлюється Кабміном України. 

Порушення лісового законодавства тягне за собою 
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 
кримінальну відповідальність згідно із законодавством 
України. 

Відповідальність за порушення лісового законодавства 
несуть особи, винні в: 

 незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і 
чагарників; 

 знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу 
або недбалого поводження з вогнем; 

 порушенні вимог пожежної безпеки в лісах; 

 знищенні або пошкоджені лісу внаслідок його 
забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, 
виробничими та побутовими відходами, стічними 
водами, іншими шкідливими речовинами, підтопленні, 
осушенні та інших видах шкідливого впливу; 

 порушенні строків лісонасадження та інших вимог 
щодо ведення лісового господарства, встановлених 
законодавством у галузі охорони, захисту, вико-
ристання та відтворення лісів; 
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Токсаторам же сделал он внушенье, 

Чтоб не снести служебное крушенье, 

Профессора начальником признать 

И все приказы точно выполнять. 

 

Г.Н. Высоцкий 
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План 

1. Визначення поняття «ліс» 
2. Роль лісу в природі та значення для людей 
3. Екологічне значення лісу на планеті 
4. Водоохоронне значення лісу 
5. Взаємовідносини лісу та ґрунту 
6. Меліоративна та агротехнічна роль лісу 
7. Ліс і тварини 

 
Ліс – один із основних компонентів біосфери. 

Визначення поняття «ліс» давали багато відомих учених. 
Г.Ф. Морозов у 1912 році писав, що ліс представляє собою 
спільноту деревних рослин, у якому вони взаємно впливають 
одне на одне, породжуючи ряд нових явищ, що не властиві 
окремим деревам. 

У лісі спостерігається не тільки взаємний вплив дерев 
одне на одне, але й на зайнятий ними ґрунт і атмосферу. 

Визначення П.С. Погребняка: «Ліс є взаємопроникна 
єдність лісових рослин, тварин та займаного ними середовища 
(ґрунту й атмосфери)». 

М.Є. Ткаченко визначив ліс як своєрідний елемент 
географічного ландшафту у вигляді великої сукупності дерев, 
які у своєму розвитку біологічно взаємопов’язані і впливають 
на довкілля. 

Лекція 1 

ПОНЯТТЯ ПРО ЛІС, ЙОГО 

ФУНКЦІЇ В БІОСФЕРІ ТА 

ВПЛИВ НА СТІЙКІСТЬ 

ЕКОСИСТЕМИ 
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 щорічно організовують розробку і здійснення лісо-
користувачами заходів протипожежної профілактики 
в лісах; 

 залучають до гасіння лісових пожеж населення, 
протипожежну техніку і транспортні засоби під-
приємств, установ та організацій у встановленому 
законодавчими актами порядку; 

 забезпечують осіб, залучених до гасіння лісових 
пожеж, харчуванням та медичним обслуговуванням; 

 сприяють будівництву об’єктів протипожежного 
призначення, роботі повітряних суден авіалісоохорони; 

 організовують через засоби масової інформації про-
паганду правил протипожежної безпеки, висвітлення 
проблем збереження лісів; 

 забезпечують координацію заходів, спрямованих на 
охорону лісів від пожеж у межах своєї території. 

Охорону і захист лісів на території України здійснюють: 

 лісова охорона спеціально уповноважених державних 
органів лісового господарства; 

 лісова охорона інших постійних лісокористувачів. 
Загальне використання лісових ресурсів є безкоштовним. 
Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розмі-

щення пасік та користування земельними ділянками лісового 
фонду для потреб мисливського господарства, культурно-
оздоровчих, спортивних, рекреаційних і туристичних цілей 
та проведення науково-дослідних робіт є платним. 

Державний облік лісів і державний лісовий кадастр 
ведуться з метою ефективної організації охорони і захисту 
лісів, раціонального використання лісового фонду, відтворення 
лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і 
кількісними змінами в лісовому фонді та забезпечення 
Рад народних депутатів, зацікавлених органів державної 
виконавчої влади, лісокористувачів відомостями про лісовий 
фонд. 
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товно збирати для власного споживання дикоростучі трав’яні 
рослини, квіти, ягоди, горіхи, інші плоди, гриби, крім 

випадків, передбачених законодавчими актами. 

Поновлення лісів і лісорозведення здійснюються постій-
ними лісокористувачами. На землях, що раніше були вкриті 

лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо) здійснюється 

відновлення лісів, а на інших, призначених для створення 
лісів землях, насамперед, непридатних для використання 

в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), – 

лісорозведення. 
З метою підвищення продуктивності лісів здійснюється: 

 робота з селекції, лісового насінництва і сортови-

пробування найбільш цінних у господарському 
відношенні деревних порід; 

 заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунтів 

(меліорація земель, запобігання водній та вітровій 
ерозії ґрунтів, заболоченості, засоленості та іншим 

процесам, що погіршують стан ґрунтів); 

 своєчасний та ефективний догляд за лісовими 
культурами; 

 заходи щодо найбільш повного та ефективного 
використання земельних ділянок лісового фонду для 

вирощування лісів, поліпшення їх вікової структури, 

зменшення площі земель, не вкритих лісовою 
рослинністю, зайнятих чагарниками, рідколіссям, 

низькоповнотним і нестійким деревостаном, охорони 

лісів від пожеж та самовільних порубів, захисту від 

шкідників і хвороб. 
Забезпечення охорони та захисту лісів покладається на 

центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та 

постійних лісокористувачів відповідно до законодавства 
України. 

Місцеві ради народних депутатів для охорони лісів від 

пожеж: 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

7 

Згідно з колишніми стандартами, ліс – це елемент 
географічного ландшафту, що складається із сукупності 

деревних, чагарникових, трав’янистих рослин, тварин 

і мікроорганізмів, які у своєму розвитку біологічно 
взаємопов’язані, впливають одне на одне і на навколишнє 

середовище. 

З давніх-давен життя більшості людей було пов’язане з 
лісом. Ліс дає покриття, тепло, він є місцем мешкання диких 

тварин і птахів, місцем полювання, збирання плодів і ягід, 

заготівлі меду. 
У сучасних умовах ліс набув і ряду нових функцій: 

захист ґрунтів, регулювання водного режиму територій, 

санітарно-гігієнічні та рекреаційні. 
Значення лісу в житті людей потрібно розглядати в 

чотирьох аспектах: ліс як компонент біосфери, джерело 

деревної сировини для промисловості, захисні та рекреаційні 

функції тощо. 
60 % від усієї фітомаси, яку створюють за рік усі рослини 

земної суші, припадає на ліс. Приймаючи до уваги, що 

тривалість життя дерев становить 80-300 років, ліс на 
тривалий час консервує органічну речовину. Тому із 

загального запасу органічної речовини земної кулі її маса 

на 90 % сконцентрована в лісах. 
Ліс виконує на Землі космічну роль, яка визначається 

двома функціями: 

1) він разом з іншими зеленими рослинами здатний 

створювати первинну органічну речовину з неорганічної 

природи (вуглекислого газу, води, мінеральних речовин 

ґрунту); 
2) у процесі своєї життєдіяльності він виділяє в атмосферу 

вільний кисень, чим регулюється газовий склад атмосфери. 

Ліси земної кулі є чи не найбільшим постачальником 
кисню; на їх долю припадає 54 млрд т, або 39 % від усього 

кисню, який постачають усі зелені рослини планети. 
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Найбільш активними постачальниками кисню є тополині 
насадження, які виділяють у 7 разів більше кисню, ніж 

ялинкові насадження. 

Ліс значною мірою сприяє очищенню атмосферного 
повітря від сажі, пилу, диму, перешкоджає їх подальшому 

розповсюдженню, зменшує шкодочинність інших шкідливих 

речовин. 
Зелені насадження можуть поглинати до 70-80 % 

аерозолів та пилу. Найбільшою вловлюючою здатністю 

характеризуються породи з шорстким покриттям і ворсистими 
листками – в’яз, акація, горобина. 

Велика роль лісу в очищенні атмосферного повітря міст, 

індустріальних центрів від домішок різних газів. Найбільш 
ефективно очищають повітря від шкідливих газоподібних 

сумішок листяні насадження, далі хвойно-листяні й нарешті – 

хвойні. Березово-осикова зона завширшки 3 км зменшує 

концентрацію сірчаного газу в атмосфері у 2 рази. 
Багато деревних порід можуть засвоювати з атмосфери 

алкани та ароматичні вуглеводні, карбональні з’єднання, 

ефіри та ефірні масла. Є дані про можливість поглинання 
фенолів. Значною здатністю акумулювати феноли відзна-

чаються шовковиця біла, бузина червона, бузок звичайний, 

бирючина звичайна. 
Ліс може вилучати з повітря радіоактивні речовини. 

Досліди німецьких вчених показали, що після ядерних вибухів 

концентрація радіоактивних речовин у повітрі лісистої 

місцевості була на 50 % меншою, ніж у безлісій. Листяні 

породи дерев набагато краще поглинають радіоактивні 

речовини, ніж хвойні. 
Відомо, що зелені рослини здатні виділяти у повітря 

так звані фітонциди, які негативно впливають на шкідливі 

мікроорганізми. Дуже високу фітонцидну активність 
проявляють береза бородавчаста, дуб черешчастий, сосна 

ельдарська, акація біла, клен сріблястий, айлант. 
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 водоохоронні (смуги лісів вздовж берегів річок, 
навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів, 

смуги лісів, що захищають нерестовища цінних 

промислових риб, а також захисні лісові насадження 
на смугах відводу каналів); 

 захисні (ліси протиерозійні, приполонинні, захисні 

смуги лісів вздовж залізниць, автомобільних доріг 
міжнародного, державного та обласного значення, 

особливо цінні ліси, степові переліски та інші ліси 

степових, лісостепових, гірських районів, які мають 
важливе значення для захисту навколишнього 

природного середовища). До цієї категорії належать 

також полезахисні лісові смуги, захисні лісові 
насадження на смугах відводу залізниць, захисні лісові 

насадження на смугах відводу автомобільних доріг; 

 санітарно-гігієнічні та оздоровчі (ліси населених 
пунктів, ліси зелених зон навколо населених пунктів 

і промислових підприємств, ліси першої та другої 

зон санітарної охорони джерел водопостачання та 
ліси зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих 

територій). 

До першої групи належать також ліси на територіях 
природно-заповідного фонду (заповідники, національні 

природні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища, 

регіональні ландшафтні парки, ліси, що мають наукове 
або історичне значення (включаючи генетичні резерви), 

лісоплодові насадження і субальпійські деревні та чагарникові 

угруповання). 
До другої групи належать ліси, що поряд з екологічним 

мають експлуатаційне значення, і для збереження захисних 

функцій, безперервності та невиснажливості використання 
яких встановлюється режим обмеженого лісокористування. 

У порядку загального використання лісових ресурсів 

громадяни мають право вільно перебувати в лісах, безкош-
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Державний контроль за охороною, захистом, вико-
ристанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, Міністерством екології України та його 
органами на місцях, іншими спеціальними органами 
державної виконавчої влади, органами місцевого та регіо-
нального самоврядування відповідно до законодавства 
України. 

Громадський контроль за охороною, захистом, вико-
ристанням та відтворенням лісів здійснюється громадськими 
інспекторами охорони навколишнього природного сере-
довища. 

Організація лісового господарства передбачає: 

 ведення державного обліку лісів; 

 поділ лісів за групами та віднесення до категорій 
захисту; 

 виділення господарських частин, господарств (хвойні, 
твердолистяні, м’яколистяні тощо), господарських 
секцій (високопродуктивні, середньопродуктивні, 
низькопродуктивні, плантаційні тощо); 

 встановлення віку стиглості лісу, способів рубок, 
відтворення лісових насаджень, норм використання 
лісових ресурсів; 

 визначення системи заходів щодо охорони, захисту, 
раціонального використання та відтворення лісів; 

 здійснення інших організаційно-технічних заходів, 
згідно з основними вимогами щодо ведення лісового 
господарства і використання лісових ресурсів, 
визначених законодавством України. 

Ліси України за екологічним і господарським значенням 
поділяються на першу і другу групи. 

До першої групи належать ліси, що виконують переважно 
природоохоронні функції. 

Залежно від переважання виконуваних ними функцій 
ліси першої групи належать до таких категорій захисності: 
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Лісові насадження є найбільш надійним засобом захисту 
від різних шумів. Краще всього цю роль виконують 

багатоярусні насадження, у складі яких високою шумо-

вловлюючою здатністю відрізняються такі листяні породи, 
як клен гостролистий, липа крупнолиста, калина, тополя 

берлінська, дуб черешчастий, граб, тополя канадська, береза. 

Ліс має велике значення у зміні мікроклімату. Він сприяє 
зменшенню температури повітря та збільшенню його 

вологості як у результаті випаровування, так і внаслідок 

захисту від сонячної радіації. Деревні породи можуть 
зменшувати швидкість вітру в 7-10 разів. 

У справі охорони водних ресурсів надзвичайно велика 

водоохоронна, водорегулююча та протиерозійна роль лісу. 
Водоохоронно-захисна їх функція є одним із основних 

факторів економічного розвитку. Встановлено позитивну 

роль лісу на випадання опадів та зволоження атмосфери, 

регулювання ґрунтових вод і накопичення снігу, а також 
зміні водного балансу басейнів. 

Багаторічні дослідження показали, що збільшення 

стоку річок під впливом лісу відбувається в усіх ґрунтово-
кліматичних зонах. Водоохоронні властивості лісу полягають 

у тому, що ліси сприяють випадінню більшої кількості 

опадів, зменшенню випаровування, а в підсумку – збільшенню 
водності річок, загальних запасів води в басейнах. 

В.В. Докучаєв відзначав, що лісові насадження по берегах 

річок і схилах балок сприяють збереженню ґрунтової вологи 

і підняттю рівня ґрунтових вод. Після вирубки лісів площа 

водоймищ у більшості випадків скорочується. 

Охорона водоймищ – одна з найважливіших сторін 
гідрологічної ролі лісів. Найкраща водорегулююча роль 

лісів проявляється при лісистості на рівні 30-40 %. 

Величезна роль лісових насаджень у захисті берегів 
річок від руйнування, особливо в період повеней та на 

образивних ділянках. Протидіючи ерозії та дренуючи 
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ґрунт, лісові насадження попереджають сповзання та 
зрушення берега в русло річки або акваторію водосховища. 

Встановлений сприятливий вплив лісу на якість води 

у водоймищах. Лісові насадження покращують органоліптичні 

показники води, сприяють поліпшенню її хімічного складу. 

Ліс очищає воду від шкідливих хімічних речовин та інших 

токсикантів, а також від небезпечних для людини мікробів 

і хвороботворних організмів. 

Лісу належить надзвичайно важлива роль в ефективному 

використанні земельних ресурсів. Лісова рослинність, 

особливо з часу створення зімкнутого деревостану, активно 

впливає на ґрунт, змінюючи його властивості. Система 

«ліс – ґрунт» виконує в біосфері найбільш важливу роль, 

що забезпечує саме існування життя. Ґрунтоутворююча 

здатність лісу проявляється в накопиченні органічної маси, 

у створені більш сприятливих умов для розвитку ґрунтової 

фауни, у помітному покращенні фізичних властивостей 

ґрунту. Ліси можуть ефективно протистояти водній та 

вітровій ерозії. 

Правильне використання лісонасаджень забезпечує 

регулювання снігового покриву та попередження його зносу 

в понижені елементи рельєфу. Ліси сприяють регулюванню 

теплового режиму ґрунту, його замерзанню та розмерзанню, 

попередженню поверхневого стоку та змиву ґрунту; велике 

значення має укріплюючий вплив кореневих систем деревних 

і чагарникових порід. Агролісомеліоративні заходи при 

правильному їх застосуванні є ефективним і надійним заходом 

боротьби з посухою, водною та вітровою ерозією ґрунту. 

Найбільший меліоративний вплив лісові насадження 

(полезахисні смуги, захисні насадження на яружно-балкових 

системах, зрошуваних землях, по берегах річок, каналів, 

водосховищ, ставків та інших водоймищ, на пісках, гірських 

схилах) здійснюють на територію у тому випадку, коли 

вони створюються як єдина система. 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

191 

 вести лісове господарство, здійснювати спеціальне 
використання лісових ресурсів та користуватися 
земельними ділянками лісового фонду способами, 
які б забезпечували збереження оздоровчих і захисних 
властивостей лісів, а також створювали б сприятливі 
умови для їх охорони, захисту, використання та 
відтворення; 

 виконувати роботи, пов’язані з відведенням у натурі 
земельних ділянок лісового фонду для спеціального 
використання лісових ресурсів, потреб мисливського 
господарства, культурно-оздоровчих, спортивних і 
туристичних цілей та проведення науково-дослідних 
робіт; 

 вести первинний облік лісів; 

 забезпечувати охорону рідкісних видів рослин і 
тварин, рослинних угрупувань відповідно до природо-
охоронного законодавства; 

 своєчасно вносити платню за використання лісових 
ресурсів; 

 не порушувати законні права тимчасових лісоко-
ристувачів. 

Права лісокористувачів охороняються законом і можуть 
бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавчими 
актами. 

Державне управління в галузі охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів здійснюють Кабмін 
України, Уряд Республіки Крим, Міністерство екології 
України та його органи на місцях, спеціально уповноважені 
державні органи лісового господарства, місцеві органи 
державної виконавчої влади та інші органи відповідно до 
законодавства України. 

Спеціально уповноваженими державними органами 
лісового господарства є Міністерство лісового господарства 
та його органи на місцях. 
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потреб лісового господарства. Усі ліси України є державною 
власністю. Законодавче регулювання лісових відносин, 

розпорядження лісовим фондом, визначення основних 

напрямів державної політики в галузі охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів, вирішення інших питань 

у регулюванні лісових відносин належить до компетенції 

Верховної Ради України. 
Постійні лісокористувачі мають наступні права: 

 ведення у встановленому порядку лісового госпо-

дарства; 

 першочергове спеціальне використання у встанов-

леному порядку лісових ресурсів, користування 

земельними ділянками лісового фонду для потреб 
мисливського господарства, культурно-оздоровчих, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, 

проведення науково-дослідних робіт; 

 власності на заготовлену продукцію і доходи від її 

реалізації; 

 здійснення у встановленому законодавством порядку 

будівництва доріг, лісових складів, пожежно-хімічних 

станцій, господарських приміщень та інших об’єктів, 
необхідних для ведення лісового господарства та 

використання лісових ресурсів. 

Постійні лісокористувачі зобов’язані: 

 забезпечувати відтворення, охорону, захист і підви-

щення продуктивності лісових насаджень, покращувати 

їх корисні властивості підвищувати родючість ґрунтів, 
виконувати інші вимоги законодавства щодо ведення 

лісового господарства та використання лісових 

ресурсів; 

 дотримуватись науково обґрунтованих норм і порядку 

спеціального використання деревних та інших 

ресурсів лісу, користування земельними ділянками 
лісового фонду; 
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Чимала роль лісових насаджень у збережені та підвищені 
врожайності плодово-ягідних культур і виноградників: вони 
захищають насадження від негативного впливу сильних 
морозів і холодних вітрів. Відмічається висока ефективність 
захисних лісових насаджень у поновлені плодоношення 
після суворих зим і підвищені врожайності плодів, ягід, 
винограду. Інтенсивність випаровування під захистом лісових 
насаджень зменшується в порівнянні з відкритим полем з 
10 до 34 %. Особливо відчутно позитивна роль захисних 
лісонасаджень проявляється в посушливі роки. Лісові 
насадження на зрошуваних землях захищають канали від 
засипання дрібноземом, а посіви – від видування під час 
сильних вітрів і пилових бур. Інтенсивно використовуючи 
під час вегетації фільтраційну воду з каналів та стримуючи 
цим підняття рівня ґрунтових вод, лісові смуги попереджають 
небезпеку вторинного засолення і заболочення зрошуваних 
масивів; затінюючи канали, лісосмуги зменшують випаро-
вування води із зрошувальної межі, збільшують ефективність 
її використання і зменшують небезпеку евтрофікації. 

Багаторічні спостереження показали високу ефективність 
полезахисних лісових смуг у суворих умовах сухого Степу. 

Дерево та чагарники, вирощені в яругах, попереджають 
русла від подальшого поглиблення і стримують осипання 
схилів. 

Насадження агроценозів збагачують флору і фауну, 
урізноманітнюють і окультурюють середовище; у лісо-
аграрних ландшафтах створюється сприятлива екологічна 
ситуація, яка забезпечує вирощування культур. 

Природні та штучно створені ліси і захисні смуги 
вздовж доріг здатні повністю уникнути заніс транспортних 
шляхів снігом та рухомими пісками. Вони зменшують 
обледеніння проводів ліній зв’язку, забезпечують кращу 
видимість дороги, зменшують шум. 

Правильне використання корисних властивостей лісу 
забезпечує захист земельних ресурсів та охорону довкілля. 
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Особливий взаємозв’язок простежується між лісом та 

тваринним світом. Ліс не уявляється без представників 

тваринного світу, який здійснює різноманітний вплив на 

лісові екосистеми – на ґрунт, на природне відтворення 

насаджень, кількості насіння і їх розповсюдження, санітарний 

стан, зміну порід, а також на довговічність деревостану тощо. 

При садінні полезахисних лісосмуг для приваблювання 

тварин створюють релізи (ділянки деревної та чагарникової 

рослинності), вводять у склад деревостанів спеціальні 

породи, залишають релізи на полях. 

Сприятливий вплив на навколишнє середовище 

здійснюють ліси, розміщені на водозборах, уздовж річок і 

водоймищ. Вони покращують умови мешкання і розвитку 

гідробіонтів. 

Нарешті, ліс є чудовим місцем для відпочинку людей. 

Для цього використовують лісосмуги, водоохоронні та 

господарські ліси, національні парки, ботанічні сади, 

дендро- та екологічні парки тощо. 

 

Контрольні запитання 

1. Як визначав поняття «ліс» Г.Ф. Морозов? 

2. Як визначав поняття «ліс» П.С. Погребняк? 

3. Які функції виконує ліс у природі? 

4. Яке значення має ліс у житті людей? 

5. У чому полягає космічна роль лісу? 

6. Охарактеризуйте роль лісу як постачальника кисню на 

Землі. 

7. У чому полягає буферність лісу до різних забруднювачів? 

8. Охарактеризуйте ліс як продуцент фітонцидів. 

9. Як ліс впливає на мікроклімат? 

10. У чому полягає водоохоронне значення лісу? 

11. Як ліс впливає на ґрунт? 

12. Розкажіть про значення лісу в боротьбі з ерозією ґрунту. 

13. Яку роль відіграє ліс у житті тварин? 
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План 

1. Статус лісів України 

2. Обов’язки лісокористувачів 

3. Управління і контроль за лісовим господарством країни 
4. Класифікація лісів України 

5. Відновлення, розведення та охорона лісів 

6. Відповідальність за порушення лісового законодавства 
 

Лісові відносини в Україні регулюються «Лісовим 

кодексом України», який введений у дію Постановою 
Верховної Ради України від 21 січня 1994 року з наступними 

змінами і доповненнями, які були зроблені в 2000 році. 

Кодекс включає 10 розділів, 23 глави та 103 статті. 
Завданням Лісового кодексу України є регулювання правових 

відносин з метою забезпечення підвищення продуктивності, 

охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних 

властивостей, задоволення потреб суспільства в лісових 
ресурсах на основі їх науково обґрунтованого раціонального 

використання. 

У статі 3 сказано, що ліси України є національним 
багатством і за своїм призначенням та місцеположенням 

виконують переважно екологічні функції (водоохоронні, 

захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, 
виховні та інші), мають обмежене експлуатаційне значення 

і підлягають державному обліку та охороні. 

До лісового фонду України належать усі ліси на території 
держави, а також землі лісової рослинності, надані для 

Лекція 21 

ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

УКРАЇНИ 
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Враховуючи, що південний кордон степової зони України 

проходить вздовж Чорного та Азовського морів, лиманів 

та гирла річок, доцільно закласти декілька об’єктів 

лісомеліоративного моніторингу не тільки впоперек 

гідрографічної мережі, але й в приморській зоні. Тут доцільно 

враховувати переніс мінеральних елементів, походження і 

вплив морської орнітофауни, а також зворотний зв’язок – 

вплив сільськогосподарських угідь на прибережну частину 

моря. Після аналізу матеріалів доцільно провести подальше 

планування мережі ЛММ, отриманих на об’єктах. 

З метою постійного контролю за станом і впливом лісових 

смуг на АЛМ пропонується створення єдиної системи 

лісомеліоративного моніторингу, який дозволить дати 

оцінку, прогноз та рекомендації щодо догляду, експлуатації 

та поновлення насаджень. 

У лісовому кодексі України (стаття 28) сказано, що 

моніторинг лісів є складовою частиною моніторингу навко-

лишнього природного середовища і здійснюється відповідно 

до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке агроекологічний моніторинг? 

2. Для чого підбирають еталони лісових екосистем? 

3. Які лісові угіддя можуть бути еталонами лісових 

екосистем? 

4. Що таке лісомеліоративний моніторинг? 

5. Які цілі та об’єкти ландшафтно-екологічних досліджень 

Ви знаєте? 

6. Що заважає веденню лісомеліоративного моніторингу 

в Україні? 

7. Хто має здійснювати лісомеліоративний моніторинг? 
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План 

1. Становлення лісівництва як галузі та науки в колишній 

Росії 

2. Історія виникнення штучних лісонасаджень в Україні 
3. Історія зародження степового лісівництва 

4. Особливість лісорозведення на півдні України 

5. Роль Г.М. Висоцького в розвитку теоретичних і 
практичних основ степового лісівництва в Україні 

6. Основні періоди розвитку степового лісівництва в Україні 

 
Лісівництво на території дореволюційної Росії виникло 

майже 3 століття тому. За вказівкою Петра I були створені 

дубові гаї на Півдні та Ліндусовський модриновий гай під 
Петербургом, описані ліси в басейнах великих та малих 

річок, а також організоване перше лісове управління. Так 

з’явилось активне практичне лісівництво, що започаткувало 

лісівництво як науку. 

Лісову науку на зорі її становлення розвивали М.В. Ло-

моносов, С.П. Крашеннінніков, А.А. Нартов, А.Т. Болотов, 

І.Я. Данілевський, В.Я. Ломиковський, В.П. Скаржинський, 

Є.Ф. Зябловський, А.Є. Теплоухов та багато інших. У другій 

половині XIX століття значний внесок у розвиток науки 

лісівництва зробили видатні вчені Ф.К. Арнольд, Н.В. Шел-

гунов, Н.С. Шафранов, В.Є. Графф, М.К. Турський, 

Д.М. Кравчинський, Л.С. Ясинов, А.Ф. Рудзський, В.Я. До-

бровлянський, Н.К. Генко, В.І. Гузовський, а на початку 

XX століття – корифеї сучасного лісівництва Г.Ф. Морозов, 

Лекція 2 

ІСТОРІЯ СТЕПОВОГО 

ЛІСІВНИЦТВА 
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Н.С. Нестеров, Г.М. Висоцький, В.Д. Огієвський, А.Н. Толь-

ський, В.В. Гуман, Е.Е. Керн, Є.В. Алексєєв. 

І.Я. Данілевський у 1804 році розпочав закладання лісів 

на сипучих пісках по берегах річки Сіверський Донець. 

В.Я. Ломиковський займався лісорозведенням у 

Миргородському районі Полтавської губернії з 1809 року. 

Ним вперше в історії створені лісові вітроломні полезахисні 

смуги, завдяки яким він отримував високі врожаї в посушливі 

роки. Великий ентузіаст і пропагандист степового лісівництва 

В.П. Скаржинський у спеціальних розсадниках, закладених 

у Вознесенському районі Миколаївської області у 1816 році 

вирощував посадковий матеріал широкого асортименту та 

постачав його на весь південь тодішньої Росії. 

Для початку XIX століття характерна посилена увага 

до степового лісорозведення, особливо на півдні Росії, коли 

Опікунський комітет іноземних поселенців видав постанову 

про обов’язкове заліснення на відведених суспільних 

ділянках по 1,63 га на повний подвірний наділ (65,52 га). 

У цей же період появляється ряд оригінальних робіт із 

заліснення пісків. Так, лісничий Фрейєрс за результатами 

власного досвіду запропонував попередньо висаджувати під 

плуг лісосмугу і під її захистом вирощувати сосну та осику. 

З часу створення Міністерства державного майна була 

загострена увага до лісорозведення в степових районах 

Росії. Для цієї мети було вирішено створити на півдні 

Росії показове лісівництво, школи лісничих-практиків та 

розсадник при них, щоб вирощувати посадковий матеріал 

для населення. Для початку був намічений пункт, де вже 

були насадження братів Корніс. Потім В.Є. Графф і 

Ф.К. Арнольд, вивчавши 32 ділянки, зупинились на 

відкритому підвищеному плато в районі безводної балки 

Кашпагаг, де і було закладено перше казенне степове 

Великоанадольське лісівництво. 
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входити дослідження за якістю грибів і ягід, які ростуть у 
лісосмугах, що оточені землями з інтенсивною технологією 
вирощування сільськогосподарських культур. За деякими 
із названих питань вже ведуться дослідження. Наприклад, 
є окремі спостереження щодо накопичення важких металів. 
Однак, як відомо, ефективність досліджень зростає, якщо 
вони проводяться за узгодженою методикою, спільною 
програмою та накопичуються в єдиному банку даних. Таке 
можливо за умови об’єднання усіх лісомеліоративних 
досліджень під одним дахом агроекологічного моніторингу. 

Виходячи з накопиченого досвіду, можна зробити такі 
рекомендації щодо організації ЛММ. 

1. Кожний об’єкт агроекологічного моніторингу повинен 
включати дослідження за програмою лісомеліоративного 
моніторингу. Потрібно чітко визначити місце проведення 
досліджень (відбір зразків) відносно наявних лісонасаджень. 

2. Опис об’єкта, його паспорт повинні включати схему 
розміщення лісових слуг, їх морфологічні характеристики, 
вид деревних і чагарникових порід, характер підстилаючої 
поверхні, структуру деревно-чагарникових насаджень. 

3. Окрім загальної мережі спостережень у системі АЕМ, 
у даний час плануються об’єкти спеціального призначення, 
наприклад, на виноградниках, зрошуваних землях і т. ін. 
Серед них доцільно також мати об’єкти лісомеліоративної 
орієнтації у вигляді спостережуваних профілів, розміщених 
перпендикулярно в напрямку лісових смуг і вздовж 
гідрографічної мережі. 

У відповідності до концепції АЕМ найбільш повний і 
послідовний ряд пов’язаних об’єктів спостереження складає 
полігон. Його організація дає змогу отримати порівняльні 
дані про спрямованість змін стану АЛМ при різних засобах 
господарювання та видах агролісомеліорацій, а також 
дозволить оцінити основні відмінності в структурі, деякі 
особливості функціонування та біологічну продуктивність 
агроекосистем. 
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рангу АЛМ, ув’язані з існуючою системою землеустрою 
території. 

До основних цілей ландшафтно-екологічних досліджень 

в рамках ЛММ належать: інвентаризація та ранжування 

екологічних факторів, що впливають на лісові системи, 

оцінка екологічної ситуації, прогнозування змін екологічного 

стану лісових насаджень та покращення природно-

господарської ситуації. 

ЛММ повинен спиратися на систему спостережень АЕМ: 

полігони та пункти спостережень. Поряд з цим потрібно 

створити спеціальні лісомеліоративні об’єкти спостереження 

(стаціонари). Вихідною базою подальшого функціонування 

ЛММ, крім ландшафтних і агроландшафтних карт, є 

паспортизація лісомеліоративних об’єктів у межах АЕМ-

полігонів, їх детальна таксація, постійні «пробні ділянки», 

закладені при лісооблаштуванні з метою вивчення росту, 

ефективності санітарних рубок та ін. Інформація щодо 

ЛММ повинна складати блок бази даних АЕМ у загальній 

геоінформаційній системі (ГІС АЕМ). 
У даний час вже накопичена деяка інформація щодо 

впливу лісових насаджень на продуктивність сільсько-
господарських культур та незрівнянно менша за оцінкою 
їх водоохоронної ефективності. Нерідко в силу різних 
підходів та ідей, закладених при узагальнені наявних 
матеріалів, отримані висновки бувають неоднозначними. 
Система ЛММ повинна бути спрямована на оцінку зональних 
змін лісомеліоративної ефективності. З агроекологічної точки 
зору важливо оцінити вплив лісових смуг у накопиченні 
важких металів, інших токсикантів. Важливо встановити 
також агрохімічну роль лісових смуг: доцільність зміни 
норм внесення добрив і пестицидів у лісозахисному АЛМ-
контурі, застосування гербіцидів для регулювання структури 
лісових смуг (наприклад, перетворення їх із щільних у 
продувні та інші питання). У завдання ЛММ повинні 
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В.Є. Графф намітив вирішити наступні завдання: довести 
можливість лісорозведення в складних умовах відкритого 

степу; дослідним шляхом підібрати найбільш пристосовані 

до росту тут деревні та чагарникові породи, опрацювати 
найдешевші та найцінніші способи лісорозведення, сприяти 

його популяризації серед населення, покращити клімат 

степів. За 23 роки ним закладено і вирощено 157 га 
насаджень. Отриманий в розсадниках посадковий матеріал 

деревних, чагарникових і плодових порід відпускався 

населенню. У дендрарію проходили акліматизацію деревні 
рослини, які потім висаджувались; всього було випробувано 

більше 70 деревних і чагарникових видів. 

У 1882 році розпочалися роботи із захисного лісо-
розведення на південному сході, яким керував М.К. Генко, 

що мріяв створити з лісових смуг потужний заслін для 

південно-східних суховіїв. Закладені ним смуги мали ширину 

500-600 м, загальну площу приблизно 18 тис. га і напрямок 
з північного сходу на південний захід. 

Проблемою заліснення степів займався і відомий лісовод 

А.Ф. Рудзький, який підкреслював, що вітчизняним лісничим 
доводилось працювати самостійно, так як західноєвро-

пейський досвід виявився непридатним. До речі, багато 

вітчизняних вчених відкидали можливість вирощування 
лісів у складних умовах степу. 

А.Ф. Рудзький, віддаючи належне російським ученим 

за їх роботу в степовому лісорозведенні, разом з тим 

відзначав, що «все, зроблене до цього часу, може розглядатися 

лише як спроба, як доказ технічної можливості лісороз-

ведення; до цього часу залишається майже незачепленим 
питання про заліснення Степу, про систематичну і 

планомірну роботу держави щодо зміни на краще при-

родних і економічних умов Степу». 
З метою вивчення особливостей природи Степу, 

закладання дослідів з опрацювання заходів боротьби зі 
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стихійними силами 22 травня 1892 року була організована 
експедиція професорів В.В. Докучаєва та А.А. Гілло. 

Друга експедиція була створена в 1893 році для 

опрацювання рекомендацій щодо раціонального водного 

господарства, встановлення оптимальної площі лісів, 

необхідної для раціонального ведення сільського госпо-

дарства. М.К. Турський, який очолював цю експедицію, 

багато зробив для виявлення водоохоронної та водорегу-

люючої ролі лісу. 

Значний внесок у розвиток наукових і практичних 

основ степового лісівництва зробив видатний український 

вчений Георгій Миколайович Висоцький. 

На його думку, степове лісорозведення пройшло через 

5 етапів: садівничий, реставраційний, нормальний, вільної 

ініціативи та лісооблаштовуючий. 

При цьому він бере до уваги перші спроби степового 

лісівництва, що відносять до часів Петра І і Потьомкіна 

(біля Таганрога у 1696 р., Миколаєва у 1787 р. для цілей 

кораблебудування) і навіть до часів аракчеєвських військових 

поселень (1817-1858 рр.), від яких уціліли незначні групи 

дерев, що частково увійшли до деяких степових лісових 

дач (наприклад, урочище «Вознесенський притулок» у 

Рацинській дачі). 

Початок запропонованих етапів розвитку степового 

лісівництва Г.М. Висоцький відраховує з 1843 року – з 

часу заснування найголовнішого степового лісництва – 

Великонадольського, після чого у 1846 році було 

започатковане друге лісництво – Бердянське. Приблизно в 

цей же час розпочаті роботи із заліснення узбережжя Інгульця 

та на Єргенях. 

Садівничий етап представляв продумані дорогі лісівничі 

досліди, спрямовані на доказ можливості заліснення степу. 

Посадки проводили за садівничим способом на попередньо 

дуже ретельно підготовленому ґрунті вирощеними в шкілках 
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умов та еталонної для всіх її антропогенних модифікацій. 
На території степової зони України такі екосистеми 
збереглися, головним чином, у заповідниках та інших взятих 
під охорону об’єктах. Проте мережа заповідних територій 
не забезпечує репрезентативність більшості регіональних 
особливостей степу, тому організація АЕМ вимагає роз-
ширення системи заповідних корінних екосистем. АЕМ 
сам по собі синтезує спостереження, оцінку, прогнозування 
та розробку управлінських рішень для цілей сільськогос-
подарського виробництва та охорони природи на основі 
дослідження процесів в агроландшафті. Базисом для АЕМ 
є ландшафт та агроландшафтні карти, які відображають як 
природну, так і природногосподарську ситуацію. 

Невід’ємним елементом АЕМ має стати лісомеліора-
тивний моніторинг (ЛММ). Пов’язано це з тим, що створивши 
свого часу досить широку мережу штучних лісових смуг 
та інших лісових захисних насаджень, не можна вважати, 
що вони самі по собі завжди будуть зберігати запроектовані 
при їх створенні функції. Насадження з часом змінюють 
свою структуру, старіють, відмирають, і тоді стають джерелом 
не тільки користі, але й шкоди. Під лісомеліоративним 
моніторингом розуміють систему спостережень за станом 
лісових смуг, прибалкових, водоохоронних, природоохо-
ронних та інших насаджень, їх оцінку як біоекологічних 
систем, так і інфраструктурних елементів АЛМ. 

При цьому потрібно мати на увазі, що сам агроландшафт 
після початкового створення насаджень міг змінюватись, і 
нові поєднання лісових смуг та господарських об’єктів 
уже не відповідають одне одному. ЛММ повинен визначати 
прогноз розвитку не тільки лісонасаджень, але й їх ефектів. 
З врахуванням усієї системи АЕМ повинен бути спрямований 
на опрацювання рекомендацій щодо експлуатації, догляду, 
поновлення насаджень. 

Об’єктами ландшафтно-екологічних досліджень та еко-
логічного моніторингу є лісові екосистеми в межах різного 
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План 

1. Лісомеліоративний моніторинг як складова агроеко-

логічного моніторингу 

2. Завдання лісомеліоративного моніторингу та ландшафтно-
екологічні дослідження 

3. Організація лісомеліоративного моніторингу 

 
У даний час поряд із концепцією загального екологічного 

моніторингу створюються моніторинги окремих компонентів 

біосфери, а також їх поєднання (ландшафтний моніторинг). 
Разом з тим, розглядаючи природу й господарство як єдине 

ціле, доцільніше ставити питання про моніторинг саме таких 

природно-антропогенних систем, наприклад, агроекологічний 
моніторинг (АЕМ). 

Під агроекологічним моніторингом розуміють розміщену 

в просторі та часі систему зв’язаних комплексних спосте-

режень за станом агроландшафтів і агроценозів з метою їх 
оцінки, прогнозування впливу різних технологій та заходів, 

видів меліорацій та забруднень на результати агропро-

мислового виробництва, а також опрацювання рекомендацій 
щодо усунення негативних наслідків сільськогосподарської 

діяльності. 
Виходячи із визначення та завдань АЕМ, спостереження 

повинні охопити й агролісомеліоративні системи (АЛМ) з 
різним ступенем антропогенного втручання. Провідне місце 
при цьому має вибір «точки відліку» – природної екосистеми, 
найбільш характерної для певних еколого-географічних 

Лекція 20 

МОНІТОРИНГ ЛІСОВИХ 

НАСАДЖЕНЬ 
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саджанцями, які розміщувалися у квадрат на значних 

відстанях одне від одного у вигляді чистих, рідше змішаних 

насаджень з різних деревних порід, які ростуть по степових 

перелісках. Невдала Кримська кампанія, а потім звільнення 

селян від кріпацтва примусили уряд істотно скоротити, а 

потім і призупинити дорогі роботи за садівничим способом. 

Лише у 1873 році питання степового лісорозведення 
знову було підняте, зайняло належне місце, і було доведено, 

що лісорозведення не тільки потрібне для поліпшення 

клімату, але й може сприяти економічній вигоді. 
Л.Г. Барковим був запропонований спрощений, більш 

дешевий спосіб посадки лісу. Він полягав у тому, що замість 

2 400 саджанців на 1 десятину пропонувалось розмістити 
14 400; садіння виконували не саджанцями в ями, а сіянцями 

по ріллі, застосовуючи при цьому швидкоростучі породи 

дерев – білої акації або в’яза з ясенем. 
З цього починається другий період розвитку лісівництва – 

реставраційний. За складом лісові насадження були: чисто 

акацієві, ясеново-берестові або ясенево-в’язові, чагарникові 
(з чистого клена татарського, чистої жовтої акації, або обох 

порід, що чергуються), такі ж чагарникові, але із значною 

кількістю деревних порід (біла акація, берест, дуб, ясен). 
Степове лісорозведення, звісно, не скрізь відзначалося 

позитивними результатами – були і невдачі, що примусили 

створити ряд комісій, які поставили під сумнів доцільність 
степового лісівництва взагалі. 

З 1895 року починається четвертий період у розвитку 

степового лісівництва – вільна ініціатива, коли шаблони 
були відкинуті, а господарям дозволялося проявляти власну 

ініціативу. 

У 1908 році у Великонадольському лісництві був 
скликаний з’їзд лісоводів, який започаткував новий, 5-й період 

у розвитку степового лісівництва. На з’їзді були прийняті 

наступні директиви: 
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1. Бажано зберегти усі створені раніше штучні лісові 

насадження. 

2. Признаючи труднощі в степовому лісорозведенні, 

пов’язані з посушливістю клімату, соленосністю ґрунтів 

та ін., вважати необхідним проводити подальші експерименти 

щодо вивчення можливості заліснення в зоні та збереження 

природних насаджень. 

3. Враховуючи неоднорідність степових просторів, 

важливо звертати увагу на вибір місця, порід, технічних 

засобів, які відповідають конкретним лісорослинним умовам, 

рекомендувати створювати складні насадження помірно 

густого деревостану в більш сприятливих умовах – 

деревотіньового, а в менш сприятливих – деревно-

чагарникового типів. 

У результаті вивчення Г.М. Висоцьким взаємодії 

рослинності з навколишнім середовищем, особливо 

просторового впливу лісових насаджень, меліоративному 

значенню степового лісорозведення стали приділяти багато 

уваги. Найбільш доцільним було визнано лісорозведення 

не окремими масивами, а у вигляді полезахисних смуг та 

інших захисних насаджень. Це стало одним із основних 

висновків Докучаєвської експедиції з лісівництва та визначило 

правильний агролісомеліоративний напрям розвитку 

степового лісорозведення в Україні, не виключаючи при 

цьому і масивного лісорозведення, в основному по яругах, 

на пісках, в зелених зонах міст і селищ. 

На незалісненій частині Великонадольського лісу 

Г.М. Висоцький створив 45 полезахисних лісосмуг і не 

тільки широких (32-75 м), але й 9 вузьких, які досягли в 

1979 році 85-річного віку, з них 6 смуг шириною 10 м. 

 

Контрольні запитання 

1. Коли виникло лісівництво на території колишньої Росії? 

2. Які вчені започаткували лісівництво як науку? 
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Рис. 24. Бузькі пороги 

Рис. 25. Заліснений берег Бузького лиману 
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Рис. 22. Докучаєвські смуги 

Рис. 23. Лісонасадження Літній хутір 

Рис. 21. Заліснений берег Південного Бугу біля 
м. Первомайська 
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3. Де й коли розпочалося закладення лісів на території 

України? 

4. Хто започаткував лісівництво на Миколаївщині? 

5. Коли посилилася увага до степового лісорозведення 

на півдні Росії? 

6. Розкажіть, як виникло Великоанадольське лісництво. 

7. Які завдання мав вирішити Великоанадольський ліс? 

8. Що ви знаєте про Бердянське лісництво? 

9. Коли почили займатися степовим полезахисним 

лісорозведенням? 

10. Охарактеризуйте погляди А.Ф. Рудського на особливості 

степового лісорозведення. 

11. Що ви знаєте про експедицію В.В. Докучаєва, А.А. Гілло, 

М.К. Турського у 1892-1893 рр.? 

12. Охарактеризуйте внесок Г.М. Висоцького в розвиток 

лісівництва. 

13. Охарактеризуйте основні етапи розвитку степового 

лісівництва в Україні. 
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План 

1. Диференціація дерев у лісі 

2. Процес природного зріджування лісу 

3. Основні компоненти лісу 
4. Морфологія деревостанів 

5. Будова намету деревостанів 

 
Лісові дерева відрізняються від дерев, що виросли на 

свободі, передусім формою та розміром стовбура та крони, 

ступенем чистоти стовбура від сучків. У лісі дерева 
високі, стрункі, стовбури циліндричні, повнодеревні, з 

високо піднятою кроною. Поза лісом дерева приземисті, з 

шатровидною кроною, що починається майже із землі. 
Чим густіший деревостан, тим краще дерева очищенні від 

сучків, тим більший об’єм і якість стовбура – одного з 

основних продуктів лісу. У дерев поза лісом сусідні стовбури 

не затіняють нижні сучки крони, тому вони тут довго 
функціонують і перехоплюють значну частину поживних 

речовин з ґрунту. Певна частина поживних речовин 

споживається сучками і нижньою частиною стовбура. У 
зв’язку з цим дерева на свободі значно нижчі. Таким чином, 

причина відмирання нижніх сучків у дерев у лісі полягає 

в їх затіненні сусідніми деревами. Цей процес зветься 
природним очищенням стовбура від сучків. 

Уважно придивившись до дерев у лісі, можна помітити, 

що навіть в одному віці вони неоднакові за розміром і фо-
рмою. Серед них зустрічаються винятково великі, потужні 

Лекція 3 

КОМПОНЕНТИ ТА СТРУКТУРА 

ЛІСУ 
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Рис. 18. Олександрівська дача 

Рис. 19. Лісове насадження Хомутець 

Рис. 20. Лісонасадження Новоселівка 
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Рис. 15. Лісові насадження біля с. Варюшане 

Рис. 16. Катеринівський ліс 

Рис. 17. Урочище Лабіринт 
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дерева, чахлі, відмираючі, а також дерева на різних 
проміжних стадіях життєвого стану. Причому це має місце 

на одній і тій самій породі, на однорідному ґрунті, в 

однакових кліматичних умовах. 

Німецький лісовод Крафт (1884 р.) з метою догляду за 

лісом запропонував класифікацію дерев за ростом. Він 

виділив п’ять класів, позначивши їх римськими цифрами: 

I – винятково великі, пануючі потужні дерева з товстими 

стовбурами та сильно розвиненими кронами (5 %); 

II – великі, пануючі, з добре розвиненими стовбурами 

і великими кронами (30-40 %); 

III – середні дерева, що займають перехідне місце від 

пануючої частини шатра до підлеглої, що характеризується 

меншою висотою і діаметром стовбура, більш вузькою 

кроною (20-40 %); 

IV – дерева, що відстали в рості, з вузькими і слабкими 

кронами, які поділяються на 2 підкласи: слабкі дерева з 

більш-менш рівномірним розподілом сучків у нижній частині 

верхнього намету лісу та слабкі однобокі дерева, які тільки 

верхівками входять у загальний намет (10-20 %); 

V – відмираючі та мертві дерева, що також поділяються 

на 2 підкласи: дерева з іще живою кроною та з відмираючою 

або мертвою кроною (до 10 %). 

Класифікація Крафта мала велике значення для лісоводів, 

оскільки вона лягла в основу теоретичного обґрунтування 

рубок догляду – важливішого лісівничого заходу. 

Найважливішими причинами диференціації дерев у 

лісі є: спадковість, індивідуальна мінливість та ступінь 

виживання, пов’язана з неоднорідними умовами мікросе-

редовища, у яке попадає насіння. Навіть у насінні одного 

дерева неоднакові спадкові властивості. Зміна в часі 

достигання, опадання і проростання насіння, а також різниця 

в їх масі та особливостях мікросередовища проростання 

викликають та посилюють диференціацію. 
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Різні умови освітлення, тепла, задерніння ґрунту, 
близькість порід-конкурентів, трав та інші – все це з часу 

проростання насіння та появи сходів посилює диферен-

ціацію. Виживання рослин зменшується під впливом посухи, 
заморозків, надмірного зволоження, обледеніння, погіршення 

освітлення, дією газів, пилу та інших факторів. 

У всіх порід на багатих і помірно зволожених ґрунтах 
диференціація виражена сильніше: тут спостерігається 

прискорений ріст і швидше проявляється взаємодія даного 

дерева з сусідніми, у результаті чого виникають протиріччя 
між особинами деревних рослин. 

На бідних і погано зволожених ґрунтах диференціація 

сповільнена, так як кожне дерево росте повільніше. Явище 
диференціації залежить від породи, віку, умов середовища. 

У лісі відбувається процес природного зріджування, 

яке полягає у зменшенні кількості дерев з віком на одиниці 

площі. Це закономірний процес, притаманний деревостанам 
усіх порід, як природного, так і штучного походження. Він 

представляє собою приклад природного відбору в природі. 

Дерева відмирають від хвороб, морозів, високих 
температур, нестачі або надлишку вологи і т. д. Це явище 

може мати одинарний або груповий характер. Іноді де-

ревостани гинуть повністю, що не можна вважати при-
роднім зрідженням. Штучним зрідженням деревостанів у 

природі вирішують протиріччя в розвитку виду. 

Ці протиріччя вирішуються шляхом диференціації дерев 

із наймолодшого віку з наступним безперервним процесом 

зріджування. Різниця дерев за розміром призводить до того, 

що на кожному етапі розвитку поступово гинуть не всі 
дерева, а лише деяка їх частина. У результаті цього намет 

лісу постійно зімкнений до стиглого віку. Отже, ліс можна 

розглядати як саморегулюючу природну систему. 
У процесі зрідження значна частина дерев гине внаслідок 

фізіологічних причин – через поступове обмеження по-
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Рис. 14. Насадження Літнього хутору 

У 1953 році заліснення пісків повністю було завершене. 

Сьогодні площа урочища становить 1117 га, у т. ч. під лісом 

858 га, з них природного 25 га. 

 

Контрольні питання 

1. Чому в Степу взагалі та в Миколаївській області зокрема 

істотно зменшилася лісова рослинність у новітній 

історичній епосі? 

2. Коли розпочалося штучне лісорозведення на Миколаїв-

щині? 

3. Хто і коли започаткував лісорозведення в Степу? 

4. Хто вони – піонери степового лісорозведення? 

5. Який внесок у степове лісорозведення зробили німецькі 

колоністи? 

6.  Перерахуйте основні лісові масиви, створені в різний 

час на Миколаївщині. 

7. Що Ви знаєте про першу лісову школу на Миколаївщині? 

8. Як зростала площа лісових насаджень на Миколаївщині 

з 1966 року? 

9. Розкажіть про організаційну структуру керівництва 

лісовим господарством Миколаївщини. 

10. Яка перспектива розвитку лісівництва на Миколаївщині? 
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лісогосподарське об’єднання «Миколаївліс». До його складу 

входять Вознесенський, Володимирівський та Миколаївський 

лісгоспзаги, Баштанська, Веселинівська, Врадієвська лісо-

меліоративні станції та Очаківське державне лісомисливське 

господарства. 

Створювати ліс на Миколаївщині досить важко, 

враховуючи, що насадження переважно закладаються на 

крутосхилах, по балках, ярах, сильно еродованих землях з 

виходами щільних порід. До цього варто додати й складні 

кліматичні умови. 

Лісові насадження Миколаївщини, створені в різний 

час (крім згаданих): 

 Літній хутір (1858 р., Вознесенський район); 

 Мар’їн гай (Вознесенський район); 

 Парк, Старий ліс, Хомутець, Лісове (Братський район); 

 Чабанка (Новобузький район); 

 Літній хутір Скаржинського (Первомайський район); 

 Олександрівська дача, Новоселівка (Арбузинський 

район); 

 Докучаєвські смуги (Доманівський район); 

 Варюшине (Веселинівський район); 

 Галіцинівка, Балабанівка (Жовтневий район); 

 Олександрівка, Прибужани, Дорошівна, Новогри-

горівка (Вознесенський район); 

 «Катеринка» – урочище в Первомайському районі, 

займає 1 000 га. 

Окрасою його є соснові та ялинкові насадження, березові 

гаї, вільха. До революції лісовий масив переходив від одного 

власника до іншого. Пожвавились роботи після революції, 

у довоєнні та повоєнні роки. Багато зусиль щодо заліснення 

рухомих пісків доклали Кравченко Г.Є., Горельченко О.З. 

Посадку здійснювали однорічними сіянцями без будь-

якої підготовки ґрунту. Міжряддя 1,5-2 м, у ряді 0,5-0,7 м. 
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вітряного та ґрунтового живлення. З часом, по мірі змен-
шення кількості дерев на одиниці площі, збільшується пло-

ща живлення, яка повністю засвоюється швидкоростучими 

великими деревами. 

Відзначимо ще одну досить характерну особливість 

лісу, що істотно відрізняє його від складних саморегулюючих 

неживих систем. Якщо останні зруйнувати, то вони самі, 

без участі людини, не зможуть виникнути. 

Якщо ж вирубати ділянку лісу та ізолювати її від будь-

якої дії людини, то через певний проміжок часу ліс на цій 

ділянці відновиться. Чим більша вирубана ділянка, тим 

більше часу потрібно для її поновлення. 

У природному лісі відбувається безперервний процес 

лісовідновлення. На місці фізіологічно стиглих (старих, 

гнилих) дерев з’являється молоде покоління від насіння 

оточуючих дерев або від порослі. 

Ліс складається з компонентів, до яких, крім сукупності 

дерев, належать усі інші яруси лісової рослинності, фауна, 

мікроорганізми, а також нижні шари атмосфери, світло, 

тепло, ґрунт. Тому лісоводи повинні враховувати не тільки 

біологічні особливості дерев, а й інші компоненти лісу, 

що впливають на його життєдіяльність. 

У складі всякого лісу виділяють дві частини: надземну, 

або стромосферу, та підземну, або ризосферу. Елементами 

стромосфери є: насадження, деревостан, підлісок, підріст, 

живий приґрунтовий покрив, позаярусна рослинність, лі-

сова підстилка і т. д. 

Насадження – ділянка лісу, однорідна за деревною або 

чагарниковою рослинністю та живому приґрунтовим 

покровом. 
Деревостан – сукупність дерев, що є основним ком-

понентом насадження. У складі деревостану можна виді-
лити: головну деревну породу, яка при даних економічних і 
лісорослинних умовах найкращим чином відповідає 
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господарським цілям; другорядні деревні породи, що мають 
меншу економічну та господарську цінність у порівняні з 
головною деревною породою; пануючу деревну породу, 
яка переважає у верхньому ярусі деревостану, але часто 
не буває головною, а є другорядною; супутні породи, 
сприятливо діючі на головну і в конкретних умовах не по-
ступаються їй за своїм господарським значенням. 

У складі насадження, крім деревостану, виділяють та-
кож підгін – деревну породу або чагарник, які сприяють 
прискоренню росту і покращенню форми стовбура головної 
породи; підлісок – чагарники, рідше деревна порода, що 
росте під наметом лісу і не здатний створювати деревостан 
в даних умовах місцепроростання; підріст – молоде покоління 
деревних рослин під наметом лісу або на вирубках, здатний 
формувати деревостан; живий приґрунтовий покрив – су-
купність мохів, лишайників, трав’яних рослин і напів-
чагарників, що покривають ґрунт під наметом лісу, на 
вирубках, згарищах; рослинний опад – листя, яке опало 
протягом року, хвоя, гілки, сучки, плоди та інші частини 
лісової рослинності; відпад – дерева, що відмерли в 
результаті природного зрідження деревостану; лісова 
підстилка – скупчення на поверхні ґрунту рослинного опа-
ду, що знаходиться на рівній стадії розкладу; позаярусна ро-
слинність – сукупність рослин різних видів і класів – ліан, 
лишайників – що розміщуються в різних ярусах деревостану 
(плющ, лимонник китайський). 

Ризосфера – кореневмісний шар ґрунту і материнської 
породи. Вона змінюється по мірі росту і розвитку дерев. 

Прогалина – ділянка лісової площі, де немає дерев, 
але елементи лісової рослинності збережені. 

Вікно намету – це прогалина, що дорівнює середньому 
діаметру горизонтальної проекції крони пануючих дерев, 
але не перевищує половини висоти деревостану. 

Поляна – ділянка нелісової площі, що знаходиться по-

серед лісу, яка заросла травами. 
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У 1873 році, як нам уже відомо, був створений 
Володимирівський лісовий масив на площі 1238 га. На 

початку 20 століття з ініціативи В.В. Докучаєва в цьому ж 

Казанківському районі на площі 457 га закладений лісовий 
масив «Чабанка». 

У 1929 році на базі Володимирівського лісового масиву 

створена Володимирівська полезахисна (пізніше агролісо-
меліоративна) дослідна станція Інституту лісівництва та 

агролісомеліорації. 

У 1933 році науково-дослідну роботу станції очолив 
А.С. Савельєв, який пропрацював тут до самої смерті 

(1960 рік). 

З 1937 року на Володимирівській АЛМДС працював 
член докучаєвської експедиції К.Е. Собеневський (1867-

1952 рр.). У 1937 році для закріплення пісків на роботу в 

с. Катеринка був відряджений лісничий А.З. Горельченко, 

який успішно справився із завданням, залишивши на землі 
чудовий Катеринківський ліс (Первомайський район). До 

цього ж періоду належить і початок насаджень лісу в 

ур. Луканівка. 
Новий поштовх захисному лісорозведенню дано після 

1948 року: було започатковано закладання Мар’їного гаю 

на лівому березі р. Інгул. Продовженні посадки дерев у 
Катеринці та Луканівці. 

З 1951 року на Миколаївщині працювала 2-річна лісова 

школа, яка розміщувалась у с. Рацино Вознесенського 

району. Першим директором школи був М.М. Рябошапка. 

З 1957 року школу очолив Литвиненко А.Т. 

Необхідно відмітити, що в повоєнні роки захисне 
лісорозведення на Миколаївщині значно збільшилося. Тільки 

з 1966 року площа лісів і полезахисних лісосмуг зросла на 

60 тис. га, або в 2,5 рази і складає зараз 99 тис. га. 

У даний час закладанням лісонасаджень і полезахисних 

лісосмуг займається створене в 1988 році обласне виробниче 
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Але закладання деревних насаджень потребувало відповідних 
коштів, яких тоді також не вистачало. Тому цілком природно, 
що піонерами степового лісорозведення могли стати крупні 
землевласники, які мали землю і кошти. У Херсонській 
губернії, куди входила й нинішня Миколаївська область, 
ними були: 

 Кир’яков М.М. – син володаря великих помість в 

Херсонській губернії по течії р. Південний Буг 
(Ковалівка, Богданівка, Кир’яківка) – агроном за фахом; 

 Скаржинський В.П. – патріарх степового лісороз-

ведення, герой війни 1812 року, син отамана Бузького 
козачого війська. При своєму маєтку створив деревні 

розсадники. Посадив сад, дендрарій. Його лісові 

урочища й сьогодні прикрашають нашу землю: 
Лабіринт, Василева пасіка, Трикрати, Рацинська дача. 

Біля села Трикрати Вознесенського району він заклав 

лісовий масив на площі 44 га, що отримав назву 
«Лабіринт». У цьому масиві збереглись кілька сотень 

дерев дуба віком у 150 років; 

 А.А. Де-Кар’єр біля селища Кам’януватка здійснив 
посадку лісових смуг і двох масивів – «Дубова балка» 

і «Пташине». 

На основі обстеження насаджень Де-Кар’єра представ-
никами «Особливої експедиції з випробування та обліку 

різних способів і заходів лісового та водного господарства 

в степах Росії» під керівництвом Докучаєва В.В. була 

розроблена програма із заліснення степів. 

Особливим осередком степового лісорозведення були 

поселення німецьких колоністів, ким з 1830 року зобов’я-
зувалося кожному хазяїну із земельною ділянкою розвести 

півдесятини лісу на площі, відведеній для цілої колонії. 

У 1890 році в селі Мостове Доманівського району на 
43 га розбитий лісовий парк, що є улюбленим місцем 

відпочинку місцевих мешканців. 
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Зовнішні узлісся представляють собою периферійну 
частину лісового масиву, а внутрішні звернені до полян 
посеред лісу. 

Відкриті узлісся позбавлені дерев другого ярусу та 
підліска, а закриті можуть бути багатоярусними, густими і 
щільними. 

Узлісся, зберігаючи лісову ситуацію, захищають ліс від 
суховіїв, пошкодження вітром, занесення насіння бур’янів 
та інших несприятливих явищ. 

Насадження розрізняють за рядом морфологічних ознак, 
з яких найбільш чітко виражені: форма деревостану, його 
склад, походження, зімкненість, вік, повнота, густота, 
бонітет, товарність. 

За формою деревостани бувають прості (одноярусні) 
та складні, які складаються з двох або більше ярусів. 

Ярус деревостану – це така його частина, у якій дерева, 
що формують намет, мають різну висоту, яка не перевищує 
30 % середньої висоти. 

Склад деревостану – це перелік деревних порід з 
вказівкою долі участі кожної з них у загальному дере-
востані. За складом розрізняють деревостани чисті, які 
складаються з однієї породи, та змішані – з кількох порід. 
Таксаційна формула складу показує участь кожної породи 
у відсотках до загального запасу деревини в даному де-
ревостані (за одиницю складу приймається 10 %). Деревні 
породи позначаються індексами: дуб – Д, сосна – С, бук – 
Бк, береза – Б. Наприклад, чисте насадження сосни поз-
начається 10С; змішане насадження: дуба (68 %), граба 
(23 %) та липи (9 %) виражається формулою 7Д 2Г 1Лп. 

За характером поновлення насадження поділяють на 
природні та штучні; природні, у свою чергу, – на насіннєві 
та вегетативні; штучні – на створені посівом або сіянцями, 
саджанцями, черешками, кілками. 

Зімкненість шатро деревостану – це відношення суми 
проекцій крон дерев деревостану до його площі. Це ха-
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рактеристика щільності зімкнення крон дерев у деревостані. 
Вона визначається візуально і вимірюється в десятих і со-
тих долях одиниці. Якщо в наметі лісу геть відсутні про-
світи, то така зімкненість приймається за 1,0; якщо просві-
ти складають 50 %, зімкненість дорівнює відповідно 0,5 і т. 
д. 

Повнота деревостану – щільність стоячих дерев у від-

носних величинах, що характеризує ступінь використання 

займаного простору. Вона визначається відношенням суми 

площ поперечних стовбурів на висоті 1,3 м даного насадження 

до суми площ поперечних, що визначається за відповідними 

таблицями ходу росту. Якщо це відношення дорівнює 

одиниці, насадження вважається повним. 

Густота насадження – кількість деревостанів на одиницю 

площі лісу. 

Бонітет – показник продуктивності насадження певної 

площі. Він визначається за таблицею професора М.М. Орлова 

з врахуванням віку та середньої висоти деревостанів. 

Спочатку було прийнято 5 класів бонітету, а потім введено 

додатково 1а, 1б, 1в, Vа, Vб. 

Деревостани, усі дерева яких мають однаковий вік, 

звуться одновіковими; при різному віці в межах класів (20

-, 10-, 5-річні) – різновіковими. 

Товарність лісу визначається виходом ділової деревини. 

Виділені 3 класи товарності, які позначаються арабськими 

цифрами. Клас товарності деревостану – показник виходу 

ділової деревини у відсотках до загального запасу деревостану. 

 

Контрольні питання 

1. У чому відмінність між деревом у лісі та полі? 

2. Чим досягається чистота стовбура від сучків? 

3. Що Ви знаєте про класифікацію дерев Крафта? 

4. Назвіть причини диференціації дерев у лісі? 

5. Від чого відмирають дерева? 
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План 
1. Історія лісорозведення на Миколаївщині 
2. Піонери лісорозведення Миколаївщини 
3. Лісові масиви Миколаївщини 
 

Степове лісорозведення, як ми вже знаємо, має велику 
й самобутню історію. 

Найбільш ранні відомості про природу Причорномор’я 
належать до епохи еллінської колонізації причорноморського 
узбережжя в VI-V ст. до н. е. В історії Геродота (484-
425 рр. до н. е.) містяться відомості про нашу територію 
як про безлісий, суворий у кліматичному відношенні 
край, заселений кочівниками – скіфами. Лісова рослинність 
степової України зосереджувалася на схилах річкових долин, 
лиманів і доходила до Чорного моря; усі балки, схили, байраки 
були зайняті лісами, у багатьох місцях вони виходили на 
вододіли. 

Знищення лісів пов’язане з господарською діяльністю 
людини. Початок лісорозведення (штучного) у Росії, куди 
входила й Україна, співпадає з початком царювання Петра І. 
У зв’язку з розвитком кораблебудування, містобудування 
та зовнішньої торгівлі знадобилась велика кількість ви-
сокоякісних лісоматеріалів, розміщених у зручних для 
транспортування місцях. Перші штучні лісонасадження 
були зроблені на околицях Миколаєва і Таганрога. 

По мірі заселення та розорювання цілинних земель 
півдня Росії, по мірі зменшення площ природних лісів все 
більш популярною ставала ідея степового лісорозведення. 

Лекція 19 

ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ 

МИКОЛАЇВЩИНИ 
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0,15) = 0,23 га. 

Контрольні питання 

1. Чим розмножуються дерева і чагарники? 

2. Коли настає плодоношення в дерев і чагарників? 

3. Що впливає на термін плодоношення в лісових рослин? 

4. Від чого залежить періодичність плодоношення в дерев 

і чагарників? 

5. Хто контролює якість насіння лісових рослин? 

6. Що Ви знаєте про постійні та тимчасові насіннєві ділянки? 

7. Що таке лісовий розсадник? 

8. Що являють собою сіянці та саджанці? 

9. Як організовують вирощування сіянців і саджанців? 

10. Як добирають ділянки для лісових розсадників? 

11. Як організовують сівозміни в лісових розсадниках? 

12. Охарактеризуйте специфіку агротехніки в лісових 

розсадниках? 
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Рис. 1. Лісова прогалина 

6. Як поновлюється ліс після рубок? 

7. Що таке насадження? 

8. Що таке деревостан та його складові? 

9. Що таке склад деревостану? 

10. Як визначається зімкненість намету деревостану? 

11. Що розуміють під повнотою деревостану? 

12. Як визначається бонітет насадження? 
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План 

1. Значення світла в житті деревних порід 

2. Світло як екологічний чинник росту і розвитку лісу 

3. Відношення деревних порід до світла 
4. Методи визначення потреби дерев у світлі 

5. Зміна потреби деревних порід у світлі 

 
Світло – один із необхідних чинників життя рослин. За 

участю світла відбувається утворення хлорофілу, фотосинтез, 

транспірація, утворення та ріст бруньок, тканин, листків, 
квіток, плодів, обмін речовин між клітинами тощо. 

У процесі фотосинтезу за допомогою сонячної енергії, 

води та вуглекислоти утворюється органічна речовина, 
вивільнюється кисень. 

Природне денне світло виникає в результаті прямого 

сонячного освітлення (пряма радіація), яке надходить 

безпосередньо від сонця, та розсіяного (дифузного), що 
надходить на землю від неба, хмар, земної та водної 

поверхні. У лісівництві розрізняють верхнє світло, що падає 

безпосередньо на крони та листя, переднє, що поступає 
безпосередньо від Сонця на вертикальну поверхню (узлісся, 

стіна лісу, вирубка); заднє – відбите від вертикальної 

поверхні та падаюче на близько розташовану ділянку або 
сусідні дерева; нижнє – відбите від ґрунту або води та 

падаюче на деревостан; наскрізне – що проникає через намет 

до поверхні; бокове – падаюче на стіну лісу з боку добре 
освітленої галявини або вирубки. 

Лекція 4 

РОЛЬ СВІТЛА В ЖИТТІ 

ДЕРЕВНИХ ПОРІД 
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Догляд за сіянцями полягає в прорідженні, прополюванні, 

розпушуванні міжрядь. 

Завдання для закріплення матеріалу 

Розробити сівозміну для посівного відділення, де 

вирощують дворічні сіянці, першого та другого шкільних 

відділень, де вирощують відповідно 3-4-річні та 5-7-річні 

саджанці за наступних умов: 

 план реалізації 7-річних саджанців становить 

10 000 шт/рік; 

 страховий фонд за всіма відділеннями 30 %; 

 площа живлення рослин: 

 посівне відділення 0,15 · 0,7 м; 

 перше шкільне відділення 1,0 · 0,5 м; 

 друге шкільне відділення 1,2 · 1,5 м. 

Орієнтовані схеми сівозмін: 

 посівне відділення: пар чистий – сіянці першого 

року – сіянці другого року – однорічні трави; 

 1 шкільне відділення: пар чистий – сіянці 3 року – 

сіянці 4 року – ярі зернові; 

 2 шкільне відділення: пар чистий – сіянці 5 року – 

сіянці 6 року – сіянці 7 року – однорічні трави. 

У 2 шкільному відділенні потрібно вирощувати 7-річні 

саджанці, у такій кількості: 

10 000 + 30 % = 13 000 саджанців. 

Для вирощування їх треба мати 13 000 · (1,2 · 1,5) = 2,34 

га. Отже, площа кожного поля сівозміни має становити 2,34 

га. 

У 1 шкільному відділенні потрібно вирощувати 13 000 са-

джанців + 30 % = 16 900 саджанців, для чого потрібна 

площа 16 900 · (1,0 · 0,5) = 0,845 га. 

Отже, площа поля сівозміни має бути 0,845 га. 

У посівному відділенні потрібно виростити 16 900 + 

30 % = 21 970 сіянців, для чого потрібно 21 970 · (0,7 · 
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Відділення живцевих саджанців використовується для 
вирощування садивного матеріалу з живців, спеціально 
заготовлених з пагонів маточних рослин. 

Відділення зеленого живцювання. Зелене живцювання – 
це спосіб одержання садивного матеріалу висаджуванням 
живців у ґрунт, які заготовлені в літній період і мають на 
собі листя. Відділення зеленого живцювання відводиться 
з метою організації спеціальних заходів, які забезпечують 
умови для успішного росту зелених живців та одержання 
з них стандартного садивного матеріалу. 

Маточна плантація – частина розсадника, де ростуть 
дерева та чагарники, призначені для заготівлі живців. 

Дендрологічна ділянка – відводиться для вирощування 
в одному або в кількох примірниках рослин широкого 
асортименту порід, як аборигенних, так і екзотів. 

Площі посівного та шкільного відділень визначають з 
урахуванням сівозмін. 

Вони можуть бути 3-4-5-пільними, наприклад, пар 
чистий – сіянці 1 року – сіянці 2 року – однорічні трави. 

Площа кожного відділення визначається, виходячи з 
поставленого завдання з вирощування посадкового матеріалу. 

Система обробітку ґрунту повинна забезпечувати 
оптимальне розпушування кореневмісного шару, очищення 
від бур’янів, оптимальний водний режим. 

Система удобрення включає органічні, мінеральні 
мікродобрива. 

Сівба. Насіння висівають вузькорядним та широкорядним 
способами. У першому випадку ширина міжрядь не більша 
5 см, у другому від 5 до 20 см. Застосовують і стрічкову 
сівбу, коли декілька рядів зближуються в стрічки. 

Норму висіву визначають у шт/м², шт/га, г/ м². 
Термін сівби. Одні породи вимагають суворого 

дотримання термінів сівби, інші можна висівати протягом 
року. Насіння більшості деревних порід можна сіяти як 
навесні, так і восени. 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

29 

Рослинний світ добре пристосований до розсіяного 
освітлення, яке ніколи не досягає шкідливої для хлоропласта 

величини. Рослини добре захищені від шкідливої тривалої 

дії прямої радіації. У той же час прямі сонячні промені 
мають визначальне значення для дозрівання плодів. 

Дія світла на ріст деревних рослин залежить від якості, 

складу світла, довжини хвилі, його інтенсивності, напруги, 
періодичності або фотоперіоду, тривалості освітлення. 

У сонячному спектрі виділяють три частини, які по-

різному впливають на рослину: ультрафіолетову, видиму 
та інфрачервону. Видима частина світла з червоними, жовто-

багряними та синьо-фіолетовими променями – найбільш 

фотосинтетично-активне випромінювання. 
Рослини дуже чутливі до червоного та інфрачервоного 

світла, оскільки перше сприяє проростанню насіння, 

подовженню сіянців, що ростуть в темряві, а друге – 

подовженню сіянців, що ростуть на світлі. Коли червоних і 
жовто-багряних променів більше, спостерігається макси-

мальне накопичення органічних речовин, утворення і розвиток 

тканин, бруньок, листків, квіток, плодів, деревами відбувається 
під дією фіолетових, синіх та блакитних променів; 

ультрафіолетові попереджають надмірне витягування рослин. 

Транспірація здійснюється під впливом усіх променів. Значне 
збільшення сухої маси рослин спостерігається при повному 

спектрі усіх променів. 

Інтенсивність, напруга або сила світла, безпосередньо 

діючи на фотосинтез, розкриття продихів та синтез хлорофілу, 

впливає на ріст, розміри та будову листків і стовбурів. 

Вона визначається енергією, тобто кількістю корій, що 
припадає на 1 см2 освітленої площі за одиницю часу. Синтез 

хлорофілу починається навіть при слабкому освітленні. 

Напруга світла змінюється упродовж дня, у різні періоди 
росту та на різній висоті над рівнем моря. Сила прямого 

світла залежить від прозорості повітря, висоти Сонця над 
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горизонтом (коефіцієнта швидкості охолодження випаро-
вування з поверхні). 

Деревні породи по-різному реагують на зміну інтен-

сивності світла. Це проявляється в зміні приросту дерев, 
кожний вид має свій оптимум. 

Висока інтенсивність світла викликає в рослин важливі 

морфологічні зміни – прискорюється розвиток коріння та 
збільшується відношення довжини коріння до величини 

пагонів. Листки, що виросли при повному освітленні, товщі 

від тіньових, у них більше продихів, товщі стінки клітин 
та шкірки, більші хлоропласти, більш високе відношення 

внутрішньої поверхні до зовнішньої, оскільки утворюються 

довгі асиміляційні клітини у два-три шари. 
Періодичність освітлення – чергування дня і ночі – 

також має значення для розвитку рослин. Тривалість денного 

освітлення змінюється з широтою місцевості. На півдні влітку 

світлові дні коротші, ніж на півночі. Тому розрізняють 
рослини довгого (на півночі) та короткого (на півдні) дня. 

Зміна періодичності освітлення, або фотоперіоду, впливає 

як на вегетативний, так і на репродуктивний ріст рослин у 
процесі філогенезу. 

Фотоперіодизм – реакція рослин на тривалість денного 

освітлення протягом доби та пристосованість до умов 
існування. Фотоперіодизм впливає на ріст і розвиток дерев, 

а також на морозостійкість, посухостійкість, стійкість рослин 

до хвороб. 

Сонячне світло в лісі впливає на утворення листя, 

розгалуження крони, її розміри та форму, форму стовбура, 

очищення його від сучків, зрідження насадження, розклад 
підстилки, величину приросту і якість деревини, а також 

на якість насіння. Накопичення органічних речовин і хімічної 

енергії в процесі фотосинтезу деревних рослин тісно пов’язане 
з активною діяльністю фотосинтетичного апарату, величину 

якого можна змінювати, збільшуючи або зменшуючи 
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Для того щоб отримати крупний садильний матеріал, 

сіянці викопують і садять на спеціально відведеній ділянці. 

Пересаджений сіянець називається саджанцем. Розрізняють 

власний і біологічний вік саджанців. Власний вік – це 

кількість років після пересадки сіянців. Біологічний вік, 

крім того, включає вік пересадженого сіянцю. 

Лісові розсадники розрізняють за розміром та тривалістю 

функціонування. Дрібні розсадники мають площу не більше 

5 га, середні 6-25 га, крупні 25 га та більше. Якщо розсадник 

функціонує більше 5 років, він належить до категорії 

постійних, якщо менше 5 років – до тимчасових. 

Рельєф ділянки, наміченої під розсадник, повинен бути 

рівним і мати нахил не більше 2-3°, бажано із західною і 

південно-західною експозицією. Фізико-хімічні властивості 

ґрунту повинні відповідати біологічним особливостям порід, 

садивний матеріал яких планується вирощувати. Слід уникати 

вирощування садивного матеріалу на дуже багатих та 

занадто бідних ґрунтах. Невідповідність між ґрунтовими 

умовами розсадника та місцем, де буде використаний 

садивний матеріал, може призвести до зменшення його 

приживлюваності і подальшої ефективності росту. 

Ділянку, яку планується відвести під розсадник, треба 

обов’язково обстежити на наявність шкідників і збудників 

хвороб. Лісові розсадники закладають за індивідуальним 

проектом або використанням типових проектів. 

При організації території розсадника, як правило, 

виділяють сім господарських частин. 

Посівне відділення – частина розсадника, де вирощують 

сіянці деревних порід або чагарників. 

Шкільне відділення – частина території розсадника, на 

якій з сіянців після їх пересадки вирощують саджанці. 

Плодово-ягідна школа призначена для вирощування 

саджанців плодових порід і ягідних чагарників. 
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Лісонасіннєві плантації закладають для одержання 
добірних за генетичними ознаками насінних ресурсів протягом 

тривалого часу. Такі плантації закладають з використанням 

вегетативного розмноження. 
Лісонасіннєве районування – поділ території на порівняно 

однорідні частини за ґрунтово-кліматичними факторами, 

які забезпечують біологічно стійкі види рослинності, 
філогенетично пристосовані для найбільш ефективного 

використання потенційних ґрунтово-кліматичних ресурсів 

даного регіону. 
Регіони поділяються на лісонасіннєві райони, порівняно 

однорідні за природними умовами і лісовим генофондом. 

Таке районування розробляється щодо кожної породи і в 
межах її ареалу. В Україні для сосни звичайної виділено 6 

лісонасіннєвих районів, для дуба звичайного 9. 

Розсадник – земельна ділянка, на якій організовано 

вирощування садильного матеріалу. Деревні розсадники за 
своїм призначенням поділяються на лісові, озеленювальні 

(декоративні), плодово-ягідні. У лісових розсадниках виро-

щують садильний матеріал для лісового господарства. 
Садильний матеріал буває двох видів: сіянці та саджанці. 

Сіянці – це рослини деревних порід, які виросли з насіння 

без їх пересаджування. Сіянці можуть бути однорічними – 
ті, що росли протягом одного вегетаційного періоду, 

дворічними – ті, що росли два вегетаційних періоди, іноді 

трирічними. Організація вирощування сіянців передбачає 

вихід садильного матеріалу з кількісними якісними 

показниками, передбачених держстандартами. Тривалість 

вирощування сіянців залежить від біологічних особливостей 
порід і ґрунтово-кліматичних умов. Швидкорослі породи 

в оптимальних ґрунтових умовах досягають стандартного 

розміру уже в однорічному віці. Для повільноростучих 
потрібно 2 роки, а при низькій родючості ґрунту навіть 

три роки. 
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притік світла. Світло – екологічний чинник, який можна 
в певних межах регулювати. Змінюючи зімкненість 

деревостану, можна створити бажану ситуацію в лісі, отож 

і впливати на ріст деревних рослин. Це положення є однією 
із теоретичних основ спеціальної частини лісівництва, 

зокрема, так званих рубок догляду за лісом, рубок 

формування насаджень, підвищення продуктивності лісу. 
У практичному лісівництві успішно використовується 

здатність дерев збільшувати приріст при штучному по-

кращенні їх освітлення. Тому багато методів підвищення 
продуктивності деревостанів спрямовано на формування 

добре освітленої оптимальної крони дерев. 

Значна густота деревостану веде до зменшення розміру 
крон. Дуже висока густота зменшує загальну продуктивність 

деревостану. Для того, щоб підтримати зімкненість насаджень 

на оптимальному рівні, яка відповідала б найвищій 

інтенсивності фотосинтезу, виконується рубка частини дерев. 
Цей оптимальний рівень відповідає зімкненості крон 0,7-0,8 

і краще всього досягається при ступеневій будові намету. 

Ступінь зрідження деревостанів різних порід буде 
різною, оскільки вони мають неоднакову світлочутливість 

хлорофільного апарату. У результаті зрідження різко 

змінюється освітлення крон дерев та істотно збільшується 
кількість фотосинтетично активної радіації. Регулюванням 

освітленості насаджень можна домогтися оптимального 

доступу фотосинтетично активної радіації до крон, покращити 

умови формування хлорофілоносного апарату і підвищити 

продуктивність деревостанів. 

При нерівномірному освітленні у дерев утворюються 
прапороподібні, однобічні крони та ексцентрична будова 

різних кілець, що негативно впливає на якість деревини. 

Одностороннє освітлення може викликати викривлення 
стовбура. З тієї ж причини гілки затінених дерев набувають 

горизонтального положення, верхні утворюють зі стовбуром 
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гострий кут, а нижні – прямі. Затінені нижні гілки 
відмирають через світлове голодування, відбувається 

очищення стовбурів від сучків. 

Таким чином, регулюючи освітленість, досягають виро-
щування струнких, повнодеревних високоякісних стовбурів. 

Світло впливає на процес плодоношення деревних порід. 

Чим краще освітлена крона, за інших однакових умов, тим 
вища врожайність плодів і насіння. Якість насіння також 

змінюється від інтенсивності та якості світла. Так, південна 

частина ялинки дає вдвічі більше високоякісного насіння, 
ніж північна. У дерев на узліссі плодоношення наступає 

раніше, ніж у зімкненому насадженні. Тому в лісонасіннєвих 

господарствах деревостани потрібно систематично рівномірно 
проріджувати, щоб забезпечити добрий доступ світла до 

дерев і посилити плодоношення. 

Зріджуючи стиглий деревостан, можна досягти появи 

підросту. На цьому засновані деякі способи головних рубок 
і методи реконструкції насаджень. Меридіальний (північ – 

південь) та широтний (захід – схід) напрямки рядків значно 

змінюють світлові умови і навіть визначають у перші роки 
приріст цілих рядів. 

Для того, щоб спрямовано змінювати в бажаному 

напрямі деякі процеси, що відбуваються в лісі, важливо 
знати потребу різних порід у світлі та її мінливість у 

залежності від клімату, ґрунту, походження та віку дерев. 

Лісоводи здавна поділяють дерева на світлолюбиві, 

що вимагають значної кількості світла, та тіньовитривалі. 

Найбільш старим і разом з тим надійним є метод 

визначення світлолюбивості деревних порід за зовнішніми 
ознаками дерев і деревостанів, які отримують у результаті 

досить тривалих візуальних спостережень у різних ґрунтово-

кліматичних умовах. На ступінь світлолюбивості вказують: 

 густота залистяності крон; 

 час і ступінь очищення стовбурів від сучків; 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

169 

При підготовці насіння деревних порід до сівби 
застосовують різні методи його пробудження: стратифікацію, 
намочування у воді, гідротермічний вплив, хімічна обробка, 
скарифікація. 

Посівна якість насіння включає лабораторну та польову 
схожість, чистоту, масу 1 000 насінин, господарську 
придатність. На кожну партію повинно бути посвідчення. 

Для заготівлі насіння в господарствах організовують 
лісонасіннєві ділянки. Забезпечення рясного плодоношення 
й отримання високоякісного насіння вимагає спеціального 
догляду за деревостаном, який полягає в рівномірному їх 
зріджуванні й формуванні зімкнутості, а іноді й додаткових 
заходів, які передбачають розпушування ґрунту, внесення 
добрив тощо. Залежно від термінів експлуатації насіннєві 
ділянки поділяються на постійні та тимчасові. 

Постійні лісонасіннєві ділянки створюються для отри-
мання насіння протягом тривалого часу. Вони закладаються 
в оптимальних для даної породи лісорослинних умовах. 
Лісогосподарські заходи на таких ділянках полягають у 
проведенні рівномірного зріджування в 3-4 прийоми з таким 
розрахунком, щоб формування деревостану було завершено 
до його 30-35 річного віку. Зімкненість намету при цьому 
підтримують на рівні 0,5 для світлолюбних і 0,6-0,7 для 
тіньовитривалих порід. На час, коли закінчується формування 
деревостану, у ньому повинно бути близько 100 дерев на 
гектарі. 

Тимчасові лісонасіннєві ділянки є базою для заготівлі 
основної маси насіння. Їх закладають у нормальних стиглих 
і пристигаючих деревостанах, відведених для рубки головного 
користування. Рубку проводять у насіннєвий рік і з повалених 
дерев збирають насіння. Це вимагає вирубування дерев у 
термін, який відповідає строкам збору насіння. З метою 
підвищення інтенсивності плодоношення за 5-10 років до 
головної рубки проводять зріджування деревостану до 
повноти 0,5-0,6. 
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У деяких порід рясне плодоношення повторюється лише 
через декілька років, тобто через певні періоди часу. Це 
явище називається періодичністю плодоношення. Рясне 
плодоношення щорічно або через рік притаманне вербі, 
березі, тополі, вільсі. В ۥязові породи, липа, ліщина плодоносять 
рясно через кожні 2-3 роки; граб, клен, ясен – через 4-3 роки; 
модрина європейська, ялиця біла – через 4-5; сосна звичайна, 
ялина європейська – через 4-6; бук – через 6-7 років. 
Періодичність плодоношення пов’язана з такими факторами: 
густота деревостану, родючість ґрунту, умови формування 
квіткових бруньок, умови цвітіння і запилення рослин, погодні 
умови під час збирання врожаю тощо. 

Середня врожайність деяких деревних порід (кг/га): 

 дуб звичайний 400-700; 

 ялина європейська 20-25; 

 модрина сибірська 20-45; 

 ялиця сибірська 30; 

 сосна звичайна 2-6; 

 сосна кедрова 45; 
Зберігання насіння з мінімальною втратою його якісних 

показників забезпечується при дотриманні умов, необхідних 
для підтримання життєдіяльності зародка і запобігання 
пошкодженню шкідниками, ураженню хворобами. Найкращі 
умови для зберігання насіння створюються при температурі 
0-+5 °С . 

Кожна порода дерев вимагає певної вологості насіння. 
Зокрема, вологість насіння повинна становити: сосни, 
модрини, ялиці 8-9 %, гледичії 10-11 %, ліщини 13 %, каштана 
кінського 14 %, горіха 15-16 %, дуба звичайного 55-60 %. 

Насіння різних деревних порід зберігають до сівби по-
різному. Наприклад, жолуді дуба зберігають у траншеях, 
ямах, у буртах під снігом, шарами під листям у перемішку 
зі снігом, у спеціальних сховищах, погребах, овочесховищах 
тощо. 
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 густота одновікових деревостанів в однорідних місцях 

росту та пов’язана з цим швидкість процесу зріджу-

вання; 

 тривалість виживання підросту під наметом дерево-

стану; 

 швидкість росту в першу половину життя. 

У результаті тривалих спостережень встановлено, що 

густокронні породи є тіньовитривалими (бук, ялиця), а 

породи з ажурними кронами – світлолюбиві (береза, модрина). 

У тіньовитривалих порід стовбури пізніше починають 

очищатись від сучків; стовбури світлолюбивих порід 

очищаються у більш ранньому віці та на більшу висоту. 

Деревостани тіньовитривалих порід, як правило, більш 

густі, і процес природного зріджування проходить у них 

повільніше в першу половину життя. Підріст тіньовитривалих 

порід може зберігатися під наметом лісу тривалий час (ялиця, 

ялинка, бук), тоді як підріст світловибагливих порід швидко 

гине (сосна, модрина). Швидкоростучі породи, як правило, 

світлолюбиві. Є ряд класифікацій (шкал) деревних порід 

за їх вибагливістю до світла (М.К. Турський, П.С. Погребняк). 

Таблиця 4.1 

Шкала тіньовитривалості деревних порід 

(за П.С. Погребняком, 1968) 

Група деревних 

порід 
Вид деревних порід і чагарників 

1 2 

Саксаула Саксаул, акація справжня, тамарикс, евкаліпт, 

верба біла та ламка, тополя срібляста, осокір, дуб 

пробковий, дуб пухнастий 

Модрини Модрина, акація біла, береза бородавчаста, айлант, 

сосна звичайна, тополя сіра, осика 

Грецького горіха Горіх грецький, бархат амурський, ясен, берест, 

дуб черешчастий ранній, вільха чорна 
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Світловибагливим породам, як правило, потрібне верхнє 
освітлення або його поєднання з боковим і наскрізним, у 
той час, як більша частина тіньовитривалих порід понов-
люється при наявності лише бокового або наскрізного 
освітлення. Деякі рослини краще переносять затінення не 
материнської, а інших порід. Дуб росте під тінню сосни, 
сосна – під тінню дуба. Це можна пояснити тим, що тут, 
крім світла, впливають інші фактори життя рослин – як 
земні, так і космічні. 

Поряд із згаданим методом тривалих візуальних 
спостережень у природі в різних географічних регіонах 
використовуються й інші методи визначення світловибаг-
ливості деревних порід, що засновані на експериментальних 
даних. До них належать: метод етіолування Турського-
Нікольського, таксаційний метод Я.С. Медвєдєва, анатомічний 
метод Н.І. Сурожа, метод Візнера (фотометричний), фізіоло-
гічний метод В.Н. Любименко (за кількістю світла, при 
якому врівноважуються асиміляція та дихання). Кожний 
із них має свої позитивні та негативні сторони. Найбільшу 
точність відрізняє метод Іванова-Косович. 

Примітка: група деревних порід і види розташовані в порядку зниження 

світловибагливості. 

Сосни чорної Сосна чорна, дуб черешчастий пізній, верба козяча, 

каштан їстівний, береза пухнаста, дуб гірський, 

чагарники на узліссі, терен, вишняк, шипшина, лох, 

плоховник, дереза 

Клена Клени: гостролистий, польовий, татарський, явір, 

дуб червоний, в’яз, чинар, черешня, горобина, груша, 

яблуня, береза 

Липи В’яз, дугласія, секвоя, сосна кедрова, сосна 

Веймутова, липа, вільха сіра, каштан кінський, 

чагарники підлісків, бересклети, деревник татарський, 

чубушник, бузина червона, бузина чорна 

Граба Ломонос, плющ, граб, ялинка, тис 
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План 
1. Способи розмноження лісових рослин 
2. Періодичність плодоношення різних деревних і чагар-

никових порід 
3. Якість насіння 
4. Насіннєві ділянки 
5. Лісові розсадники 
6. Технологія вирощування сіянців і саджанців 

 
Деревні та чагарникові породи можуть розмножуватись 

насінням і вегетативним шляхом. 
Насінини голонасінних деревних порід розташовані біля 

основи лусок, зібраних у шишки. Насіння покритонасінних 
порід формується в плодах, серед яких розрізняють: справжні 
плоди; несправжні плоди і супліддя. Древні породи мають 
несправжні плоди. До них належать плоди зернових 
плодових порід (яблуня, груша, айва, горобина), ягідникові 
плоди (жимолость, бузина, смородина, ірга, глід), кісточкові 
плоди (горіхові, лохові, кизилові, калина). Супліддя мають 
породи, у яких бере участь суцвіття (шовковиця). 

У кожної рослини плодоношення настає лише тоді, коли 
вона вже пройшла певний період розвитку в процесі 
онтогенезу. У більшості деревних порід залежно від 
генетичних особливостей виду плодоношення настає у 
10-20 річному віці, у чагарників – у 3-8 річному віці. 

На строки початку плодоношення впливають фактори 
навколишнього середовища, передусім, світло, поживні 
елементи. 

Лекція 18 

СИСТЕМА ЛІСОВОГО 

НАСІННИЦТВА 
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умов, наявність машин і механізмів. Найбільш прийнятна 

ширина міжрядь 2,5 м, а відстань між посадковими місцями 

0,75 м. 

 

Контрольні питання 

1. За яких умов проявляється ефективність полезахисних 

лісосмуг? 

2. Як розміщуються лісосмуги на місцевості? 

3. Як узгоджується система полезахисних лісосмуг з 

організацією території? 

4. У чому недолік дворядних лісосмуг? 

5. Які недоліки надто широких лісосмуг? 

6. Яка кількість рядів у лісосмугах вважається оптимальною? 

7. Який відсоток повинні займати полезахисні лісосмуги 

від площі ріллі? 

8. Дайте характеристику чистим і змішаним полезахисним 

лісовим смугам. 

9. Як конструюються лісосмуги залежно від їх призначення 

та лісорослинних умов? 

10. Які Ви знаєте способи сівби дуба жолудями? 

11. Як обробляється ґрунт під сівбу (садіння) лісосмуг? 

12. Як висаджують сіянці? 

13.  Що Ви знаєте про формування і догляд за молодими 

деревами в лісосмугах? 
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М.К. Турський ще в позаминулому столітті відзначав, 

що світловибагливість деревних порід змінюється в залежності 

від умов життя (клімату, ґрунту). У кращих ґрунтових і 

кліматичних умовах одна і та ж деревна порода може 

переносити більше затінення. Це можна наочно проде-

монструвати, якщо порівняти особливості росту одного й 

того ж виду на північній та південній околицях ареалу. 

Чим кращий клімат, тим менш світловибагливі рослини. 

Наприклад, на півдні сосна стає більш тіньовитривалою, 

на півночі – більш світловибагливою. По мірі підняття в 

гори світловибагливість рослин зростає. 

Вимога деревних порід до світла змінюється навіть у 

межах одного кліматичного району в залежності від різних 

факторів: віку дерев, їх походження, ґрунту, пори року, 

вологості, вітрового режиму. Так, такі світлолюби як сосна, 

дуб, ясен у молодому віці тіньовитривалі. Паросткові дерева 

більш тіньовитривалі, ніж насіннєві. На бідних ґрунтах породи 

дерев більш світловибагливі, ніж на багатих. За даними 

професора Н.С. Нестерова, потреба рослин у світлі змен-

шується до середини літа. Вологе повітря викликає у рослин 

ознаки затінення. Вітер збільшує транспірацію та сприяє 

збільшенню світловибагливості. 

 

Контрольні запитання 

1. Які процеси в рослинах відбуваються за участю світла? 

2. Які види освітлення (світла) розрізняють у лісівництві? 

3. Від чого залежить дія світла на ріст деревних порід? 

4. Як реагують рослини на червоне та інфрачервоне світло? 

5. Як вимірюється інтенсивність світла? 

6. Як реагують дерева на періодичність освітлення? 

7. Що таке фотоперіодизм? 

8. Як регулюється інтенсивність освітлення? 

9. Для чого роблять рубки догляду та рубки формування 

деревостанів? 
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10. У чому проявляються наслідки нерівномірного освітлення 

дерев? 

11. Як впливає світло на плодоношення дерев? 

12. Чим визначається ступінь світлолюбивості дерев? 

13. Чи є світлолюбивість дерев константною їх ознакою? 
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між посадковими місцями з метою знищення ґрунтової 
кірки, бур’янів, забезпечення оптимального водно-повітряного 
і температурного режиму тощо. У міжряддях ґрунт розпу-
шують культиваторами, а в рядах між посадковими місцями – 
у ручну або механізовано. 

Розпушування припиняють, як тільки настане зімкнення 

рослин кронами в міжряддях, що забезпечує суцільне 

затінення ґрунту і запобігає появі в міжряддях бур’янів. 

У степових умовах добрі результати отримують при 

забезпеченні 9-11 розпушувань, з них 4 – у перший рік 

після створення насаджень, 3 – на другому, по 2 або по 1 – 

на третьому та четвертому роках. Однак при великій ширині 

міжрядь та високій забур’яненості період, протягом якого 

здійснюється розпушування ґрунту, може досягти 7-8 років, 

а загальна їх кількість зростає до 17-21. 

У наступні роки після зімкнення насаджень кронами 

проводять рубки догляду. За їх допомогою регулюють 

площу живлення, внаслідок чого створюються оптимальні 

умови для використання рослинами поживних речовин і 

вологи з ґрунту. 

Із супутніх порід, а в перші роки із чагарників, формується 

підгін для кращого росту головних порід, утворюється 

відповідна конструкція захисного насадження. 

Важливе значення для вирощування високоефективного 

лісового насадження має правильний вибір ширини міжрядь 

і способу змішування деревних порід і чагарників. Відповідно 

до діючих інструкцій, відстань між рядами дерев і чагарників 

може становити 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 м. Вважається, що 

чим гірші лісорослинні умови, тим більшою повинна бути 

ширина міжрядь. Однак чим більша ширина міжрядь, тим 

пізніше настає зімкнення рослин кронами, тим більше слід 

проводити розпушувань ґрунту в міжряддях. Тому при виборі 

ширини міжрядь треба враховувати характер лісо-рослинних 
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насіння або висаджування укорінених живців. Найбільш 
розповсюджене – висаджування сіянців. Сіянці повинні 
відповідати за стандартом показникам першого або другого 
ґатунку з добре сформованою кореневою системою. Перед 
садінням треба стежити, щоб не пересихали корінці. Відомо, 
що перебування коріння у відкритому стані на повітрі навіть 
протягом однієї чи двох годин спричиняє його загибель 
внаслідок підсихання. Тому при транспортуванні сіянці 
ретельно прикривають вологою соломою чи іншим зво-
ложеним предметом. Привезений садильний матеріал негайно 
прикопують для тимчасового зберігання в спеціальних 
ящиках або відрах із рідкою глиною. 

Дуже ретельною має бути агротехніка при створенні 
захисних лісонасаджень шляхом сівби насінням. Воно 
повинно бути відповідно підготовлене, мати перший клас 
якості. Його висівають у добре розпушений ґрунт після 
парової його підготовки. Техніка сівби повинна забезпечити 
оптимальну й рівномірну глибину загортання насіння. 
При недостатній вологості ґрунту насіння слід загортати 
дещо глибше. Наприклад, при середній глибині сівби дуба 
8 см за посушливих умов жолуді треба загортати на 10 см, 
а інколи і глибше. На легких за механічним складом ґрунтах 
допускається більша глибина загортання насіння, на важких – 
менша. 

Висаджування сіянців та сівбу насіння здійснюють 
механізовано за допомогою лісопосадок і спеціальних 
сівалок. Однак при залісненні ярів і крутих схилів ці 
роботи доводиться виконувати вручну. 

Садіння та сівбу проводять навесні. Слід пам’ятати, 
що строк, протягом якого треба виконати роботи із створення 
захисних насаджень, дуже малий – 7-10 днів після 
дозрівання ґрунту. Затримка знижує приживлюваність у 
результаті втрат вологи ґрунтом. 

Після формування захисних насаджень упродовж 3-4 років 
необхідно проводити розпушування ґрунту в міжряддях, 
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План 
1. Значення тепла в житті лісу 
2. Зв’язок тепла з іншими факторами життя рослин 
3. Вимерзання дерев і насаджень 
4. Заходи боротьби з несприятливим температурним 

режимом 
5. Відношення деревних порід до тепла 
6. Вплив лісу на температурний режим 

 
Тепло – космічний фактор життя рослин, важливіша 

умова росту й формування продуктивності лісу. Джерело 
тепла – енергія сонячних променів, яка перетворюється в 
теплову. Крім того, певна частина тепла надходить із 
глибинних шарів землі в результаті розпаду радіоактивних 
речовин, хімічних реакцій, розпаду органіки тощо. 

На різних етапах розвитку деревним породам потрібні 
певні теплові умови. Причому для життєдіяльності підземних 
органів тепло має не менше значення, ніж для надземних. 
На початку будь-якого процесу потрібен певний мінімум 
температур, у період найбільшої інтенсивності фотосинтезу 
й росту – оптимум; при максимальних температурах 
життєдіяльність сповільнюється або навіть припиняється 
повністю. 

Ріст коренів та рух соку починається при температурі 
трохи вищій за 0 °С, стебел і листя – при температурі 
більше 6 °С. З підвищенням температури ґрунту посилюється 
інтенсивність діяльності мікрофлори, що сприяє кращому 
забезпеченню деревних рослин елементами живлення. 

Лекція 5 

ВПЛИВ ТЕПЛА 

НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ 
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Зовнішня ознака початку вегетації – розкриття бруньок – 
відбувається при температурі +10 °C та ґрунту – більше 
+5 °С. Фотосинтез може відбуватись в інтервалі від 0 до 
+50 °С, а оптимальною вважається температура 20-30 °С. 

Багаторічна середньодобова температура повітря – один 
з основних показників теплових умов, які враховуються 
при оцінці придатності клімату для вирощування тієї чи 
іншої деревної породи. Крім того важливі зимові мінімуми 
та контрастність температур, періодичність настання крайніх 
температур, тривалість вегетаційного періоду, сума пози-
тивних температур для кожної фази розвитку дерева. 

Світло зв’язане з теплом, тепло взаємодіє з вологою та 
поживними речовинами ґрунту, тому не можна віддавати 
перевагу будь-якому фактору. Найбільш яскравим прикладом 
взаємодії тепла і світла є географічні закономірності 
розподілу лісів і деревних порід. 

Кожна фаза розвитку дерева потребує певної суми 
позитивних температур. Але ефективність температур 
проявляється при відповідній забезпеченості вологою. Такий 
показник, як сума температур, забезпечених вологою, – 
запропонував Г.Т. Селянинов. Він увів також таке поняття, 
як гідротермічний коефіцієнт – відношення суми опадів за 
вегетаційний період до суми активних температур за цей 
же період. Гідротермічні коефіцієнти для різних зон. 

Дослідами встановлено, що тканини тільки до відомої 
межі здатні переносити наростання високих та низьких 
температур. Якщо температура стає вищою за допустиму 
межу або відбувається її різка зміна, стан дерева різко 
погіршується, що може призвести до його загибелі. Дія 
високих температур (спека) викликає опік кореневої шийки, 
опалення кори стовбура та листя. 

Опалення кореневої шийки характеризується відмиранням 
камбію в місці дотику шийки коріння з перегрітим ґрунтом. 

Опалення кори стовбура виникає безпосередньо від 
нагрівання сонячними променями стовбурів дерев з 
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раціонально застосовувати його в прияружних, прибалкових 
насадженнях та особливо при залісненні схилів. Конструкція 

насаджень при створенні їх смуговим способом формується 

щільною. Проте у випадку необхідності наступними рубками 
догляду можна легко надати насадженню ажурно-щільної 

та ажурної конструкції. 

Прияружні та прибалкові лісові смуги створюються 

шести-, дев’ятирядними з однієї-двох головних деревних 

порід, двох-трьох супутніх і чагарникових, які можуть 

вводитися або в усіх рядах через одне-два посадкових місця, 

або чистими рядами. Конструкція лісосмуг за таких умов 

створення ажурно-щільна і щільна. 

При створенні прияружних і прибалкових захисних 

лісових смуг можуть бути застосовані й інші вказані вище 

способи розміщення посадкових місць та змішування порід. 

Широко використовують при створенні таких насаджень 

стрічково-лунковий та смуговий способи. 

Несприятливі лісорослинні умови в районах захисного 

лісорозведення вимагають високого рівня технології створення 

лісових насаджень. Особливу увагу заслуговують системи 

обробітку ґрунту, сівба та садіння лісу, догляд за молодими 

насадженнями. Система зяблевого обробітку ґрунту залежить 

в основному від стану конкретної площі. У степу перед 

посадкою краще тримати ділянки під паром. Технологічні 

операції: лущення ґрунту; оранка (розпушування); навесні 

ранньовесняне боронування; культивація. 

Навесні наступного року – ранньовесняне боронування 

та передпосадкова культивація. На схилах із неглибоким 

гумусовим горизонтом можна проводити розпушування 

на глибину 30-35 см або оранку з ґрунтопоглибленням. У 

зоні каштанових ґрунтів, особливо з ознаками засолення, 

замість звичайної проводять плантажну оранку на 40-60 см. 
Захисні лісомеліоративні насадження можуть створю-

ватися шляхом висаджування 1-2-річних сіянців, сівбою 
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 чотири-, п’ятирядні полезахисні та водорегулювальні 
лісові смуги із двох головних, супутніх і чагар-

никових порід тільки в крайніх або в крайніх і 

середніх рядах, конструкція смуг ажурна та ажурно-
щільна; 

 п’яти-, шестирядні, а в окремих випадках семирядні 

полезахисні та водорегулювальні лісові смуги з 
однієї головної, супутніх і чагарникових порід в 

усіх рядах, конструкція смуг ажурно-щільна. 

При створенні смуг з дубом він може вводитися садінням 
або сівбою. Сівбу жолудів можна проводити стрічковим, 

стрічково-лунковим, гніздовим та смуговим способом. 

При стрічковому способі жолуді висівають рівномірно 
в посівну борозну на відстані 6-12 см один від одного. 

Відстань між рядами відповідає прийнятій схемі створення 

насаджень. 
При стрічково-лунковій сівбі жолуді висівають по 3-5 

штук в одну лунку. Відстань між лунками встановлюють 

відповідно до прийнятої схеми створення насаджень. 
При гніздовому способі сівби лунки розміщають групами 

по 3-5 штук трикутним або конвертним способом. Відстань 

між лунками в гнізді 25-30 см, між центрами гнізд у ряді 3 м, 
між центрами рядів гнізд 5 м. 

Смуговий спосіб сівби є видозміненим стрічковим або 

стрічково-лунковим. Суть його полягає в тому, що жолуді 
висівають трьома-чотирма зближеними рядами, що утво-

рюють смужку. Відстань між рядами в смужці 0,5, а між 

смужками 4-5 м. Змішування деревних порід при цьому 
способі відбувається смужками, причому в смужках супутніх 

порід можуть висаджуватися чагарники. Змішування порід 

можна робити і в смужках, тобто окремими її ланками, 
однак при цьому значно ускладнюються лісосадильні роботи. 

Смуговим способом та його модифікаціями можна 

створювати всі види захисних насаджень, проте найбільш 
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південного боку після рубки смуг лісу. Висока температура 
вбиває камбій, кора лущиться й відмирає, оголяючи 
незахищену деревину. Опалення найбільш всього спосте-
рігається в деревних порід з тонкою, гладкою, темною 
корою (ялиця, бук, граб, ясен, явір). 

Опалення листя отримують у жаркі літні дні в 

південних широтах клени, каштани, хвоя ялинки, ялиця та 

інші. При підвищеній температурі (до 40 °С та більше) у 

них різко активізується дихання, що супроводжується 

накопиченням у клітинах органічних кислот. Останні 

нейтралізують аміак, що утворився при перегріві тканин 

під час розпаду білків. 

Дія низьких температур – швидке й різке їх пониження – 

викликає відмирання окремих органів і цілих рослин (дерев) 

у результаті механічного руйнування тканин при утворенні 

льоду та внаслідок висушування, коли кристали, що 

утворилися між клітинами, витягують з клітин воду. 

Отож, вплив низьких температур на життєдіяльність 

деревних порід у значній мірі визначається характером 

зміни температури повітря та ґрунту, чутливістю деревних 

порід до низьких температур, фазою розвитку самої рослини. 

При низьких температурах виникають такі явища, як побиття 

квітів і зав’язі, обмороження листків та пагонів крони, 

випирання рослин із ґрунту, утворення морозобійних тріщин, 

вимерзання дерев і насаджень у період зимових холодів тощо. 

Дія пізніх весняних і ранніх осінніх заморозків залежить 

передусім від їх типу. Розрізняють 3 типи заморозків: 

 радіаційні, що виникають у зв’язку з випромінюванням 

тепла в ясні тихі ночі, які проявляються в приземних 

шарах повітря; 

 адвективні, що викликаються вторгненням холодних 

мас повітря з інших районів; 

 адвективно-радіаційні, або змішані. 
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Рослини по-різному реагують на низькі температури. 
Різновиди порід, що пізно розпускаються, як правило, 
більш стійкі до пізніх весняних заморозків. 

Випирання рослин з ґрунту спостерігається при замерзанні 

надто важких глинистих ґрунтів, коли верхній шар ґрунту 

підіймається іноді на 5-10 см. Коріння при цьому 

розтягується і може бути розірване на частини. При 

наступному таненні та осіданні ґрунту сіянці залишаються 

на його поверхні, тобто випирають з ґрунту. Характер цього 

явища залежить від ґрунтових умов, ступеня зволоження, 

частоти чергування процесів замерзання і розмерзання 

ґрунту. Випирання спостерігається найчастіше на одно-, 

п’ятирічних сіянцях і саджанцях усіх деревних порід, 

особливо це проявляється на сосні та ялинці. До заходів 

боротьби з цим природним явищем належать: мульчування 

рядів листям та органічним матеріалом, збереження підстилки, 

посадка рослин по мікропідвищеннях тощо. Не варто 

закладати розсадники на важких ґрунтах і понижених місцях. 

Морозобійні тріщини утворюються внаслідок пере-

охолодження зовнішніх частин стовбура при різкому 

пониженні температури. Внаслідок низької теплопровідності 

деревини внутрішні частини стовбура стискаються від 

морозу повільніше, ніж зовнішні, внаслідок чого відбувається 

розрив – тріщина зовнішньої частини стовбура. Частіше 

всього морозобійні тріщини бувають у таких породах, як 

дуб, в’яз, ясен, бук, клен гостролистий, горіх грецький. 

Пошкодження залежать також від місцезнаходження 

насадження: у зволожених місцях ступінь теплопровідності 

більший, ніж у сухих; на південних схилах вона сильніша, 

ніж на північних. 

Деревні породи, що не страждають від вимерзання та 

дії інших несприятливих факторів зими, називаються 

зимостійкими. Породи, які переносять дію сильних морозів, – 

морозостійкими. 
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Водорегулювальні, прибалкові та прияружні смуги 
створюють із кількох деревних порід, які висаджують 
чистими рядами. При створенні смуг ажурно-щільної та 
щільної конструкцій вводять чагарники. У водорегулювальних 
смугах чагарники висаджують у крайньому ряді з верхнього 
боку, а в прибалкових та прияружних – в узлісних рядах. 
Для збільшення щільності лісосмуги або її протиерозійного 
ефекту чагарники можуть вводитись і в середні ряди 
прияружних і прибалкових лісосмуг. У крайні від брівки 
ряди прияружних смуг варто висаджувати коренепаросткові 
породи, а з боку пасовищних схилів для захисту від потрави 
тваринами потрібно обсаджувати колючими чагарниками. 

Загальним принциповим положенням, що забезпечує 
біологічну стійкість та довговічність лісомеліоративних 
насаджень, є створення змішаних насаджень з 2-3 порід. 
Швидкоростучі та повільноростучі породи чергуються 
рядами. При використанні в якості головної породи дуба 
черемчастого та однієї із швидкоростучих порід між ними 
вводиться ряд супутньої тіньовитривалої породи. 

Отже, прийняті принципи розміщення посадових місць 
та змішування деревних порід при рядовому способі 
передбачає такі варіанти лісових насаджень: 

 дво- та трирядні полезахисні лісосмуги із однієї 
головної деревної породи, конструкція смуг продувна; 

 трирядні полезахисні лісові смуги з однією головною 
породою, за участю чагарників у крайніх рядах, 
конструкція ажурно-продувна; 

 трирядні полезахисні лісові смуги з двох головних 
деревних порід без чагарників, але за їх участю в 
крайніх рядах, конструкція продувна або ажурно-
продувна; 

 три-, чотири- та п’ятирядні полезахисні та водо-
регулювальні лісові смуги з двох головних порід за 
участю чагарників тільки в крайніх рядах або в 
крайніх і середніх, конструкція ажурно-продувна; 
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Загальна площа полезахисних лісосмуг не повинна 
перевищувати 10 % території, що захищається. 

У садах і виноградниках вітроломні смуги створюють 
1-2 рядками. Розмішують їх по межах кварталів. Ширина 
розривів між поздовжніми та поперечними смугами 8-12 м. 
По межах садів і виноградників закладають смуги ажурно-
щільної конструкції. Ширина цих смуг не більше 15 м. 
Розміщують їх від першого ряду саду чи винограднику на 
відстані, не менше ширини міжрядь, прийнятої в саду, 
виноградника. 

Розміщення рослин при створенні меліоративних 
насаджень виконується паралельними рядами, груповими, 
групово-рядовими, шаховими, діагональними та іншими 
способами, що забезпечує механізований догляд за ґрунтом. 
При рядовому розміщенні ширина міжрядь встановлюється 
в умовах Степу така: на південних чорноземах, темно-
каштанових і каштанових ґрунтах, а також на пісках до 3 м. 
Для водорегулюючих смуг на чорноземних ґрунтах 3 м, а 
для всіх типів темно-каштанових ґрунтів 3-4 м. 

З кожного боку лісосмуги відводяться закрайки шириною, 
що дорівнює половині ширини міжряддя, а в місцях з 
каштановими та піщаними ґрунтами до 3 м. 

Відстань у ряді між посівними місцями сіянців та 
невкорочених черенків 1-5 м. При садінні саджанців та 
вкорочених черенків ця відстань збільшується до 1,5-3 м. 

Полезахисні лісосмуги можуть створюватись чистими 
або зміша-ними залежно від їх конструкції. При створенні 
2-3 рядних смуг використовується, як правило, одна головна 
порода. Якщо смуги ажурної та ажурно-продувної конструкції 
створюються з більшого числа рядів, то в крайні ряди 
вводиться поряд з головною більш швидкоростуча супутня 
порода, що посилює захисну дію лісосмуг. На каштанових 
ґрунтах в узлісні ряди рекомендується вводити чагарникові 
породи, чергуючи їх з деревними, у межах 20-35 % посадкових 
місць від їх кількості в узлісних рядах. 
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Так, південні дуб, ясен, клен, липа не менш зимостійкі, 

ніж північні сосна, ялинка, модрина, але останні більш 

морозостійкі. 

Вирішальним фактором зимостійкості є відповідність 

ритму росту і розвитку даного виду особливостям клімату 

того чи іншого регіону. Зимостійкість деревних порід тісно 

пов’язана з тривалістю вегетаційного періоду, так як вони 

знаходяться під постійним впливом сезонної періодичності, 

виробили закономірну зміну періодів росту та спокою, 

різну інтенсивність і спрямованість фізіологічних процесів, 

відповідний ритм ростових процесів. Інтродуковані види 

дерев з періодом вегетації, коротшим або довшим вегета-

ційного періоду даної місцевості, сильніше пошкоджуються 

заморозками. 

Морозостійкість рослин пов’язана з їх водним режимом: 

у результаті обезводнення та неможливості поповнити 

витрати води на випаровування через різке зменшення 

надходжень з ґрунту може настати загибель дерев від 

зимової посухи. Крайньонизькі, як і високі температури, 

особливо небезпечні для рослин, якщо вони одночасно 

відчувають нестачу вологи. 

Найефективнішими заходами (профілактичними) для 

захисту дерев від заморозків і спеки є такі: 

 прискорене створення лісової ситуації шляхом 

попереднього та супутнього поновлення; 

 чергування деревних порід, чутливих до крайніх 

температур, з вівсом та іншими сільськогоспо-

дарськими культурами; 

 вибір напрямку та ширини лісосік, при яких стіни 

лісу захищали б лісові культури або сходи деревних 

порід; 

 добір місця при створенні культур з врахуванням 

екології деревних порід, висаджування чутливих до 

крайніх температур дерев на північних схилах; 
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 використання насіння районованих порід дерев; 

 проведення освітлень у молодниках тільки після 

закінчення весняних заморозків; 

 заробка насіння в розсадниках з перегноєм, покриття 

рядків снігом, солом’яними щитами для затримання 

появи сходів у районах, де спостерігаються весняні 
заморозки; 

 створення димових завіс перед радіаційними 

заморозками; 

 скорочення фотоперіоду в особливо цінних порід та 

екзотів покриттям гряд фанерними щитами та ін. 

Ступінь потреби різних деревних порід у теплі 
визначається температурним режимом району їх виро-

щування. Особливості географічного розповсюдження – 

важливіший показник теплолюбивості, холодостійкості, 
зимостійкості, морозостійкості рослин. 

Ступінь пошкодження рослин низькими температурами 

є наочною ознакою морозостійкості; істотна ознака 
теплолюбивості – термін початку і закінчення вегетації. 

Чим більш теплолюбива порода, тим пізніше починається 

ріст бруньок і пагонів. Для активізації біохімічних процесів 
у бруньках та інших органах теплолюбивим рослинам 

потрібний більш тривалий обігрів; у процесі розвитку їм 

потрібна більша сума позитивних температур. 
На основі фенологічних спостережень Г.Ф. Морозов 

склав шкалу ставлення дерев до тепла. Його ряд починається 

найбільш теплолюбивим каштаном їстівним і закінчується 
модриною сибірською: 

Каштан їстівний 

Дуб 
Ясен 

В’язові 

Граб 

Сосна кримська 
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На перетині головних і поперечних смуг для проїзду 
сільгоспмашин та агрегатів з одного поля в інше залишають 
розриви завширшки 20-30 м. 

При значній довжині поздовжніх смуг (більше 800-
1 000 м) у них також роблять розриви шириною до 10 м, 
які забезпечують можливість проїзду сільгоспагрегатів на 
сусіднє поле. 

Розміщення полезахисних лісосмуг ув’язується з на-
різанням полів сівозмін, доріг і меж конкретного господарства. 
Головні полезахисні лісосмуги створюються вздовж довгих 
меж полів сівозмін. Це має бути враховано при нарізці 
полів сівозмін. 

Уздовж доріг смуги розміщують з північного боку. 
Цим забезпечується те, що навесні дороги знаходяться з 
південного боку по відношенню до лісових смуг, тому 
вони швидше висихають і стають придатними для руху 
автотранспорту і тракторів. 

Полезахисні лісосмуги по межах господарства ство-
рюються тільки вздовж меж, розміщених з південного, 
південно-східного та східного боків. При цьому межі 
посівів з північного, північно-західного та західного боків 
будуть окантовані смугами, створеними сусідніми госпо-
дарствами. 

Ширина полезахисних лісосмуг. Меліоративний вплив 
досить ефективно проявляється навіть у дворядних смугах, 
проте в таких смугах випадіння окремих дерев призводить 
до різкого погіршення аеродинамічних властивостей смуги 
та зменшення її захисних функцій. Більш стійкими є смуги 
з трьох і більше рядів. Надмірна кількість рядів недоцільна, 
так як при цьому із сільськогосподарського використання 
вилучається значно більша площа земель, і при цьому 
ускладнюється створення смуг продувної та ажурної 
конструкцій. Оптимальна кількість рядів у лісосмугах 3-4, 
іноді 5. Ширина смуги разом із закрайками має становити 
не більше 15 м. 
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 створення системи захисних насаджень на значній 
площі в даному регіоні; 

 забезпечення високої агротехніки при створенні й 
вирощуванні насаджень, яка сприяла б більш 

швидкому їх росту, а звідси й прояву захисних 

властивостей. 

Розміщення полезахисних лісосмуг на місцевості повинно 
передбачити також можливість проходження сільгоспмашин 

і знарядь, раціональні маршрути їх пересування в межах 

поля сівозміни та маневрування. 
Виходячи із основного призначення цього виду смуг 

та їх аеродинамічних властивостей, найбільш вірною їх 

орієнтацією на місцевості є напрямок, перпендикулярний 
напрямку пануючих несприятливих вітрів. Смуги, що йдуть 

у цьому напрямку і які вирішують основне завдання зміни 

вітрового режиму, як ми вже знаємо, звуться головними, 
або поздовжніми. Вони йдуть паралельно одна до одної. 

Для того, щоб попередити виникнення вітрових потоків у 

просторі між паралельно до розміщених головних смуг, 
перпендикулярно до них розміщують допоміжні, або 

поперечні смуги. Відстань між головними смугами повинна 

бути такою, щоб дві суцільні смуги забезпечували бажане 
скорочення швидкості вітру на всій території міжсмугового 

простору. 

Рекомендована відстань між головними полезахисними 
смугами наступна: на чорноземах звичайних – 500 м; на 

чорноземах південних – 400 м; на темно-каштанових та 

каштанових – 350 м; на піщаних ґрунтах – 300 м. 
Відстань між поперечними лісосмугами має забезпечити 

умови для ефективної роботи сільгоспмашин, знарядь і 

механізмів; вона не повинна перевищувати 2 000 м, а на 
піщаних ґрунтах – 1 000 м. Іноді практикують створення 

всередині поля дворядних смуг, які розміщують паралельно 

до головних смуг. 
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Таблиця 5.1 

Шкала ставлення деревних культур до тепла 

(за П.С. Погребняком) 

Ступінь 

теплолюбивості 
Вид деревних порід 

Дуже теплолюбиві Евкаліпт, криптомерія, сосна приморська, дуб 

пробковий, кипарис, кедр, секвоя, саксаул 

Теплолюбиві Каштан їстівний, айлант, платан східний, дуб 

пухнастий, горіх пекан, горіх грецький, акація біла, 

гледичія, берест, тополя срібляста 

Середньовибагливі 

до тепла 

Дуб черешчастий пізній, граб, клен, в’яз, ясен, 

дуб гірський, бук, клен, явір, бархат амурський, 

липа, дуб черешчастий ранній, вільха чорна 

Маловибагливі до 

тепла 

Осика, тополя бальзамічна, вільха сіра, горобина, 

береза, ялиця гребінчаста, ялинка, ялиця сибірська, 

сосна звичайна, сосна кедрова, модрина, вільха 

зелена 

Тривалість зимового покою визначає зимостійкість 
рослин, а глибина його – морозостійкість. Потреба деревних 
рослин у теплі змінюється в просторі та часі. У різних 
частинах ареалу розповсюдження вона не однакова: у 
молодому віці деревні культури більш вибагливі до тепла 
і більш чутливі до перепадів температури; навесні і на 
початку літа, коли відбувається інтенсивний ріст рослин, 
потреба в теплі підвищується. 

Сосна австрійська та звичайна 
Горобина 
Вільха 
Береза 
Ялиця 
Ялинка 
Кедр 
Модрина 
П.С. Погребняк запропонував свою шкалу ставлення 

деревних культур до тепла (табл. 5.1). 
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Під впливом лісу температурний режим повітря та ґрунту 
змінюється і відрізняється від теплового режиму безлісих 
площ. Крайності температур у лісі згладжуються. Серед-
ньорічна температура ґрунту в лісі нижча, ніж у полі, за 
Г.Ф. Морозовим: у ялинковому – на 2-3 °, дубовому – на 
1,5-2,5 °. Влітку температура в лісі на 8-10 ° нижча, ніж у 
полі. Дослідження професора В.Н. Оболонського дозволили 
встановити, що середні температури на поверхні крон 
деревостанів різняться в літні місяці на 2,9 °, а максимальні – 
на 7,1 °. Вдень поверхня крон приймає тепло, тому тут 
створюється максимум температур. У кронах і над кронами 
середні температури також вищі, ніж на поверхні ґрунту в 
лісі на 0,9 та 2,4 ° відповідно. 

Ліс впливає на температуру повітря не тільки зайнятої 
ним території, але й довкілля. У тиху погоду спостерігається 
рух повітря під впливом різниці температур з лісу в поле 
(конвекція). Влітку над лісом спостерігають низхідні потоки, 
а над полем – висхідні. 

Температурні умови лісосік визначаються їх шириною 
та напрямком. 

Вплив лісу на температуру повітря змінюється з віком 
і залежить від складу, форми, повноти та інших показників. 

Ліс затіняє поверхню ґрунту й зменшує притік світла в 
денні години, коли має місце максимальна напруга сонячної 
радіації. Вона оберігає ліс від випромінювання та охоло-
дження, отже і від заморозків. Ліс унеможливлює турбулентне 
перемішування повітря і тим самим зменшує віддачу тепла 
ґрунтом у приземний шар атмосфери. Влітку температура 
ґрунту в лісі нижча, а взимку вища, ніж у полі. 

У літні місяці навіть молодий ліс зменшує температуру 
ґрунту на 4,3-4,8 ° більше, ніж травостій. Температура ґрунту 
в лісі залежить від складу лісу та надґрунтового покрову, 
експозиції схилу, типу ґрунту, його вологості, мікрофлору, 
товщину підстилки, навіть кожна ділянка створює свій 
мікроклімат. 

157 

План 

1. Техніка створення полезахисних лісонасаджень 

2. Особливості закладання водорегулюючих, прияружних 

і прибалкових лісонасаджень 
3. Посівний матеріал, способи сівби і садіння 

4. Технологія вирощування лісових насаджень 

 
Необхідність розміщення полезахисних лісосмуг на 

землях сільськогосподарського використання пов’язана з 

вилученням певної кількості таких земель, що, у принципі, 
небажано. У зв’язку з цим необхідна ефективність захисного 

впливу лісосмуг повинна забезпечуватись при виділенні 

мінімальної кількості земельних угідь. 
Цього можна досягти при дотриманні ряду вимог, 

передусім: 

 правильне розміщення лісосмуг на місцевості; 

 правильний вибір головних і супутніх деревних порід; 

 вибір конструкції лісосмуг, яка найбільш ефективно 

діє на зменшення впливу несприятливих факторів 
даної місцевості; 

Лекція 17 

КОНСТРУКТИВНІ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДКИ 

ТА ВИРОЩУВАННЯ 

ЛІСОНАСАДЖЕНЬ РІЗНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
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Рис. 13. Лісові насадження на першій прирічковій терасі 
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Для регулювання температурного режиму повітря й 

ґрунту роблять проріджування деревостанів, підросту й 

підліску, розпушування підстилки та ін. заходи. 

 

Контрольні запитання 

1. Яка роль тепла в житті дерев? 

2. Які теплові параметри впливають на ріст і розвиток дерев? 

3. Що таке ГТК та його значення для Степу України? 

4. Охарактеризуйте опалення кореневої шийки, стовбура, 

листя. 

5. Що таке морозо- та зимостійкість древ? 

6. Що таке вимирання сіянців та саджанців? 

7. Перерахуйте заходи боротьби з вимиранням рослин. 

8. Які заходи захисту дерев від несприятливих темпе-

ратурних умов? 

9. Якими ознаками характеризуються морозостійкі та 

теплолюбиві дерева? 

10. Як класифікуються дерева за теплолюбивістю? 

11. Від чого залежить потреба рослин у воді? 

12. Розкажіть про вплив лісу на температуру повітря та 

ґрунту. 

13. Охарактеризуйте вплив лісу на температуру повітря та 

ґрунту прилеглих площ. 
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План 

1. Значення вуглекислоти та її джерела в повітрі 

2. Джерела вуглекислоти в лісі 

3. Ліс і кисень 
4. Ліс і фітонциди 

5. Ліс та азот 

6. Вплив шкідливих газів на ліс 
 

В атмосфері, як відомо, містяться: кисень, азот, 

вуглекислий газ, аргон, гелій, метан, неон та деякі інші. 
Вуглекислий газ – важливіший елемент для синтезу 

органічної речовини. Суха речовина дерев на 40-50 % 

складається з вуглецю. У сприятливих умовах росту 1 га 
лісу використовує в рік біля 6 т вуглецю. Таку кількість ліс 

може вилучати приблизно з 25 млн м3 повітря. Повний 

кругообіг вуглецю в природі відбувається упродовж 2 тис. 

років. 
У лісі найбільша кількість вуглекислоти надходить у 

повітря наступним чином: 

1. З підстилки в результаті її мінералізації. 
2. З гумусового горизонту ґрунту, де вона є продуктом 

розкладу органічних речовин, життєдіяльності мікро- та 

макроорганізмів. 
3. У результаті дихання коренів, яке може бути настільки 

інтенсивним, що кількість вуглекислоти, яка при цьому 

виділяється, перевищує цей показник, який виділяють ґрунтові 
мікроорганізми. 

Лекція 6 

ВПЛИВ ПОВІТРЯ ТА ЙОГО 

КОМПОНЕНТІВ НА ЛІС 
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Рис. 10. Приставкові лісові насадження 

Рис. 11. Лісонасадження по берегах річки 

Рис. 12. Протиабразивні лісові насадження на березі річки 
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б) здійснюють хвилеломний вплив на водний потік, 
що безпосередньо проходить біля берега річки; 

в) попереджують берегові відкоси від пошкодження 

льодом. 
Захисна роль прируслових насаджень можлива за умови, 

коли вони покривають берег до самої води. На крутих берегах 

кореневі системи деревної та чагарникової рослинності 
можуть не досягати рівня води в руслі. За таких умов річка 

може підмивати берег, у результаті чого дерева та чагарники 

падають у воду. Закріпити такі береги можна шляхом 
створення спеціальних хвилевідбійних споруд. 

Прируслові захисні насадження також створюються 

з деревних і чагарникових порід, що добре переносять 
тимчасове підтоплення і які можуть розмножуватись веге-

тативно. 

 

Контрольні запитання 

1. Що собою являє приставкова лісосмуга? 

2. Охарактеризуйте призначення та конструктивні особ-

ливості мулопоглинаючих лісосмуг. 
3. Що Ви знаєте про хвилезахисні лісосмуги? 

4. Якими мають бути ґрунтозахисні насадження по берегах 

штучних ставків? 
5. Що Ви знаєте про прируслові лісосмуги? 

6. Розкажіть про кольмотуючі лісосмуги. 

7. Для чого в долинах річок створюють вітроломні 

насадження? 

8. Де і для чого створюють насадження на конусах виносу? 

9. Для чого і з яких порід створюють насадження на 
піщаних відкладах? 

10. Що Ви знаєте про лісові насадження на заболочених 

ділянках річкових долин? 
11. Які лісонасадження необхідно створювати на берегах 

річок? 
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4. У результаті дихання рослин, тварин, людей. 
5. Людина за добу виділяє в повітря 1,2 % СО2 від своєї 

маси. 

6. Притік з атмосфери, де джерелом вуглекислоти є: 
вулканічні гази, гарячі джерела, океани, продукти горіння 

горючих копалин, лісові пожежі. 

7. У приземному шарі атмосфери міститься в середньому 
0,03 % СО2, причому сучасна тенденція така, що кожного 

року вміст вуглекислоти в повітрі зростає на 0,2 відносних 

відсотка. 
Добові коливання вуглекислоти в повітрі регулюються 

споживанням її рослинами, а також надходженням у приземну 

атмосферу. Амплітуда цих коливань у листяному лісі більша, 
ніж у хвойному. Вночі кількість вуглекислоти в повітрі 

збільшується, а в середині дня стає мінімальною. Влітку 

воно менше, восени більше, оскільки влітку СО2 інтенсивно 

використовується рослинністю, а дихання ґрунту через 
недостатню вологість обмежене. У посушливий період 

вуглекислоти у повітрі буває менше, так як завмирає 

життєдіяльність мікроорганізмів; після дощу в теплу погоду 
її вміст різко збільшується в результаті активізації життє-

діяльності мікрофлори. 

Якщо кількість вуглекислоти у повітрі перевищує 0,03 %, 
навіть невеликі прибавки викликають різке підвищення 

фотосинтезу. У світлолюбивих рослин, наприклад, у сосни, 

в умовах повного денного освітлення продуктивність 

фотосинтезу інтенсивно наростає при збільшенні кількості 

вуглекислоти в повітрі до 0,09 %, а при подальшому 

збільшенні цей процес відбувається менш інтенсивно. 
Підвищений вміст СО2 у приземному шарі повітря в 

лісі позитивно впливає на ріст сходів і підросту, оскільки 

збільшує їх тіньовитривалість. Нестача світла під наметом 
лісу компенсується значним надходженням вуглекислоти 

з ґрунту. Підріст не відчуває того ступеня пригніченості, 
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який повинен був би проявлятись через недостатнє освітлення, 
якщо б у повітрі містилась лише середня кількість СО2, яка 

дорівнює 0,03 %. Численними дослідженнями встановлено, 

що цієї кількості вуглекислоти недосить для максимальної 
продуктивності деревостанів. Оптимальне засвоєння СО2 

рослинами відбувається при його концентрації на порядок 

вищому, ніж сучасний вміст в атмосфері. 

Кількість вуглекислоти в нижніх шарах лісового повітря 

більша, ніж у полі. У лісі цей показник закономірно 

змінюється по вертикалі: у нижньому 1,5 м шарі може сягати 

0,07 %, потім поступово зменшується, а в кронах дерев, де 

відбувається посилене поглинання СО2, сягає мінімуму 

(0,022 %). 

Вміст вуглекислого газу в повітрі деревостанів залежить 

від їх складу, форми, повноти, віку, швидкості вітру й 

багатьох інших факторів. У приземному шарі вміст СО2 

може змінюватися під впливом рельєфу, вологості ґрунту, 

структури лісового масиву тощо. Наприклад, у вільхових 

насадженнях, що ростуть на перезволожених ґрунтах, де 

сповільнені процеси розкладу органічних речовин, дихання 

ґрунту та життєдіяльність мікроорганізмів, вміст СО2 у 

нижньому приземному шарі найменший. Спостереження 

підтверджують закономірне зменшення кількості СО2 по 

мірі збільшення висоти над поверхнею ґрунту та віку 

деревостану. 

Під впливом руху повітря відбувається переміщення 

вуглекислоти в горизонтальному напрямку. Швидкість вітру 

2-3 м/с збільшує фотосинтез удвічі порівняно з його 

інтенсивністю при повному штилі. Подальше збільшення 

швидкості вітру на фотосинтез впливає негативно. 
У принципі регулювання вмісту вуглекислоти у повітрі 

можливе. Збільшити кількість СО2 можна шляхом покращення 
складу лісу, уведенням порід, які дають м’який гумус. Так, 
наявність у сосновому лісі до 20 % берези та від 20 до 50 % 
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засипанні вказаних порід дрібноземом на засипаній частині 
їх стовбурів утворюється коріння, яке сприяє закріпленню 

відкладених наносів. 

Найбільш ефективно кольматаж твердого стоку здій-

снюють масивні ліси, розміщені в заплаві річок. Однак 

при використанні земельного фонду річкових долин під 

сільське господарство затримання твердого стоку паводкових 

вод здійснюється створенням системи кольматуючих лісових 

смуг. Ці лісосмуги розміщуються між прирусловою смугою 

та берегом річкової долини. 

Ширина таких смуг від 20 до 70 м, розміщуються вони 

під гострим кутом 45-90о до осі заплави. Таке розміщення 

в період паводку зменшує швидкість потоку та сприяє 

зміні течії паводкових вод, спрямовуючи їх в русло річки. 

Відстань між кольматуючими смугами 700-1000 м. Склад 

деревних порід визначається специфікою лісорослинних 

умов. У найбільшій мірі цим умовам відповідають тополя, 

верба, в’яз. Участь чагарникових порід обов’язкова. Обов’яз-

ковою умовою є також створення чагарникового узлісся. 

Для зменшення надходження в річкову долину твердого 

стоку з впадаючих в неї балок у їх гирлі можуть також 

створюватись насадження – мулофільтри. Якщо в гирлі 

балки сформувався конус виносу, що виходить в русло 

річки, він закріплюється в нижній частині чагарниковою 

смугою шириною не менше 20 м. Між кольматуючими 

смугами в разі потреби в річкових долинах можуть 

утворюватись вітроломні смуги, які здійснюють поле- та 

ґрунтозахисну роль. Конструкція таких смуг продувна або 

ажурна, створюються вони з 2-4 рядів. 

Попередження руйнування берегів русла річки забез-

печується створенням вздовж обох берегів річки прируслових 

лісосмуг. Берегозахисна роль таких насаджень проявляється 

в наступному: 

а) вони закріплюють берег кореневими системами; 
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Запобігання та попередження шкідливого впливу цих 
факторів можливі за умови здійснення комплексу заходів 

щодо охорони довкілля. Одним із найбільш ефективних 

компонентів цього комплексу є спеціальні захисні лісові 
насадження. Для здійснення заходів щодо охорони малих 

річок встановлюють спеціальні водоохоронні зони, у межах 

яких виділяють прибережні смуги, що являють собою 
територію суворого обмеження господарської діяльності. 

Прибережні смуги виділяються з обох сторін річок, 

ширина їх визначається залежно від протяжності річок: 

 більш 100 км – до 100 м; 

 50-100 км – до 50 м; 

 до 50 км – не менш 20 м. 

Кольматування твердого стоку здійснюється створенням 

у долинах річок спеціальних лісових насаджень. Принцип 

їх роботи полягає в тому, що вони представляють механічну 
перешкоду на шляху водного потоку, що проходить по 

долині річки в період її розливу; зменшення швидкості 

руху води веде до зменшення живої сили потоку, наслідком 
чого є випадання твердого стоку. Рух потоку води між 

стовбурами великих дерев веде до збільшення швидкості 

окремих її струмочків, утворення завихрень, що можуть 
викликати розмив ґрунту навколо стовбурів. Попередити 

це явище можна шляхом створення підліску із чагарників. 

Наявність густого підростку також посилює кольматуючі 
властивості насаджень. 

Ефективність роботи кольматуючих лісових насаджень 

залежить від комплексу факторів, найбільш важливі з них: 
густота, наявність підліску та підросту, середній діаметр 

дерев та положення насаджень по відношенню до напрямку 

руху річкового потоку. За спостереженням В.Г. Шаталова 
(1975 р.) найбільш ефективно кольматуючу функцію 

здійснюють зарості з молодих верб, тополь, в’яза сумісно 

з чагарниками – жимолостю, крушиною, шипшиною. При 
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акації прискорює розклад лісової підстилки в 1,2-1,6 раза 
та підвищує продуктивність деревостану відповідно на 
10-12 і 17-19 %. Обробіток та меліорація ґрунту, покращення 
його аерації, регулювання вітрового режиму та будови намету 
шляхом проріджування деревостану дає змогу змінювати 
вміст СО2 в лісі у бажаному напрямі. 

Зелені рослини на Землі в процесі фотосинтезу виділяють 
430 млрд т кисню в рік. При їх диханні вивільнюється енергія, 
акумульована в процесі фотосинтезу. Чим інтенсивніший 
ріст рослин, тим інтенсивніше їх дихання. 

До середини минулого століття зберігалась відносна 
рівновага між надходженням і витрачанням кисню атмосфери. 
Але зараз у зв’язку із значним зростанням виробництв і 
галузей, які потребують значної кількості кисню, зелені 
рослини не встигають компенсувати його витрачання. 

Для збереження рівноваги кисню в атмосфері необхідно, 
у першу чергу, мінімізувати його споживання промисловими 
об’єктами, транспортом, а також здійснювати заходи щодо 
створення нових лісонасаджень навколо міст і населених 
пунктів, навколо водоймищ, уздовж залізниць, автомобільних 
доріг, на землях, що не використовують у сільськогоспо-
дарському виробництві тощо. 

Рослини виділяють активні летючі речовини – фітонциди, 
які здатні знищувати мікроорганізми, обеззаражувати повітря. 

За даними професора Б.П. Токіна, 1 га хвойного лісу 
виділяє в атмосферу за добу біля 4, а 1 га листяного лісу – 
біля 2 кг летючих органічних речовин, які характеризуються 
фітонцидними властивостями. Хімічна природа фітонцидів 
до цього часу повністю не розкрита. 

Потрапляючи при диханні у кров, фітонциди збуджують 
центральну нервову систему людини, у результаті чого 
посилюється дихання, кровообіг і рефлекторна діяльність, 
зменшується артеріальний тиск. В 1 см3 лісового повітря 
міститься 2000-2500 легких іонів, тоді як в полі – лише 
1000, а в зачинених приміщеннях 25-100. 
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Крім фітонцидів лісове повітря насичене ефірними 

маслами; домішки мінеральних солей і летючих речовин 

не перевищують 0,01 %. 

Азот займає особливе місце в біологічному кругообігу 

речовин. Він входить до складу білків. Газоподібний N 

залучається до кругообігу в дуже малих кількостях лише 

деякими організмами (бульбочкові бактерії) або після 

окислення при громових розрядах. При електричних розрядах 

в атмосфері утворюються невеликі кількості аміаку та окислів 

азоту, які разом з опадами попадають у ґрунт (у середньому 

3-5 кг N в рік на 1 га, що становить 5 % потреби 

продуктивного лісу). 

У повітрі знаходиться величезна кількість димових газів, 

пилових викидів, чадний та сірчистий газ, з’єднання фтору, 

вугільний і цементний пил, нафтові гази, окисли азоту тощо. 

Димові гази розповсюджуються на великі відстані – більш 

ніж на 25 км. Від диму, у першу чергу, гинуть соснові, 

ялинкові та ялицеві ліси. 

Таблиця 6.1 

Фітонцидність деревних і чагарникових порід 

Ступінь фітонцидності 

порід Вид деревних порід і чагарників 

Дуже сильно фітонцидні Дуб черешчастий, клен гостролистий 

Сильнофітонцидні Береза бородавчаста, береза пухнаста, 

сосна звичайна, ялинка звичайна, осика, 

ліщина, черемха, ялівець звичайний, чорниця, 

малина 

Середньофітонцидні Модрина сибірська, ясен звичайний, липа 

дрібнолиста, вільха чорна, кедр сибірський, 

горобина, акація жовта, бузок, деревник 

татарський 

Слабофітонцидні В’яз, бересклет бородавчастий 

Найменш фітонцидні Бузина червона, крушина послаблююча 
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та виводить з користування земельні площі, викликає 
обміління річки та зміну положення русла. 

Річкові долини представляють найбільш виражені 
пониження на місцевості. Та й зливові води, стікаючи в 
долини з прилеглих схилів, еродують їх, викликаючи змив 
та яружну ерозію берегів. Виходи ґрунтових вод в окремих 
випадках викликають сповзання ґрунту. 

Аналіз несприятливих факторів середовища по відно-
шенню до річкових долин показує, що перед лісовими 
меліораціями стоять наступні завдання: 

1. Забезпечення регулювання поверхневого стоку в басейні 
річок, переведення його у внутрішньоґрунтовий. 

2. Кольматування твердого стоку в річковій долині в 
період паводків і розливів річки. 

3. Попередження підмиву та руйнування берегів русла 
річки. 

4. Попередження ерозії берегів річкових долин та руйну-
вання їх зсувними явищами. 

Ці завдання можна вирішити шляхом створення відпо-
відних видів і систем лісових насаджень. 

Регулювання поверхневого стоку в басейні річки 
відбувається під впливом природних і штучних лісових 
масивів, а також створенням системи захисних лісових 
насаджень. З цією метою вздовж долин великих річок 
залишають захисні лісові зони, ведення господарства в 
яких здійснюється за правилами, встановленими для лісів 
першої групи. 

Значну увагу варто приділяти покращенню стану малих 
річок. Збереження малих річок, забезпечення їх повновод-
ності – необхідна умова стабільного гідрологічного режиму 
великих річкових систем у цілому. 

Несприятливими факторами по відношенню до малих 
річок є: замулювання продуктами ерозії, забруднення 
промисловими та побутовими відходами, пестицидами та 
біогенними речовинами. 
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що з басейну річки швидко стікає велика кількість води у 

вигляді поверхневого стоку. Це унеможливлює поповнення 

водних запасів ґрунтів прилеглих територій. Запаси води, 

необхідні для формування врожаїв вирощуваних рослин, 

безповоротно та безкорисно втрачаються. Недостатні запаси 

внутрішньо-ґрунтових вод послаблюють живлення річки 

ґрунтовими водами влітку, що може викликати значне її 

обміління. 

Отже, наявність інтенсивних паводків свідчить про 
несприятливе становище з регулюванням поверхневого стоку 

в басейні річки. 

Паводкові та зливові води несуть велику кількість 
твердого стоку. Десятки тисяч тонн ґрунту, змитих з 

прилеглих територій, попадають в долину річок, де осідають 

по всій площі, тимчасово вкритій водою. Рівномірне осідання 
мінеральних та органічних часточок, що являють собою 

продукти руйнування найродючіших прошарків ґрунту схилів, 

формує досить родючий шар ґрунту в заплаві річок. Заплавні 
луки річкових долин відрізняються високою родючістю. 

Проте значна частина поверхневого стоку попадає в основний 

потік річки, а потім осідає в її руслі. Це викликає замулення 
русла, зміну її фарватеру, що наносить великої шкоди 

судноплавству. У малих річках це явище може бути 

причинною зміни русла. Велика кількість твердого стоку 
осідає в нижній течії річки, де швидкість водного потоку 

зменшується. Відбувається утворення наносів у вигляді 

конуса виносу та пов’язане з цим обміління річки. Річковий 
потік внаслідок підвищення дна займає все більшій простір, 

поступово формуючи дельту річки. 

Негативною є також ерозійна діяльність основного 
річкового потоку. Гідрографічні особливості потоку води 

викликають відхилення напрямку його руху від прямолі-

нійного, у результаті чого відбувається підмивання берегів 
русла. Такий підмив берегів небажаний, так як він руйнує 
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До найбільш шкідливих для деревної рослинності газів 

належать: сірчаний ангідрид, фтористий водень, хлористий 

водень, сірководень, сірчистий газ, аміак, а також світильний 

газ та ацетилен. Накопичення сірки, окисів міді, цинку, 

свинцю у хвої викликає її відмирання та опад. 

Випадаючи разом з опадами і діючи уже у вигляді кислот, 

гази викликають збіднення ґрунту, так як, вступаючи в 

реакцію з основами, розчиняють поживні речовини, які 

можуть вимиватися з ґрунту. Крім того, кислоти погіршують 

життєдіяльність мікроорганізмів. Все це призводить до 

погіршення фізичних, хімічних і біологічних властивостей 

ґрунту. 

Стійкість деревних порід до шкідливих газів ще 

недостатньо вивчена. Гірше всього шкідливі гази переносять 

вічнозелені дерева. Серед них найбільш уразливі сосна, 

ялинка, ялиця. Листяні дерева пошкоджуються менше, так 

як щорічно змінюють листяний покрив. 

Варто відзначити, що чутливість однієї і тієї ж деревної 

породи до шкідливих газів неоднакова і залежить від виду 

газу, його концентрації, родючості ґрунту, інтенсивності 

фотосинтезу й дихання, загального вмісту води в листі, 

віку рослин, сезону року і стану деревної породи. 

Так, пошкодженість димовими газами менша в сприят-

ливих умовах росту лісу та в змішаних насадженнях. 

Навесні, у період формування захисних покривних тканин, 

пошкодженість вища, ніж в інші пори року. З віком породи 

набувають імунітету, але до 40-50 років здатність протистояти 

дії шкідливих газів у них значно зменшується. 

За ступенем газостійкості деревні породи можна 

розмістити наступним чином (табл. 6.2). 

У практиці лісового господарства застосовують техно-

логічні та лісівничі заходи підвищення стійкості насаджень 

до різних газів. 
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Технологічні заходи передбачають спорудження пило- 

та газовловлювачів, використання газів на заводах у якості 

вторинної сировини. На промислових підприємствах потрібно 

розробляти технології із замкненим циклом, при якому 

відходи, у тому числі й газові, переробляються в корисні 

продукти. Щоб видалити із диму електростанцій шкідливі 

сполуки сірки, які утворюються в процесі згорання кам’яного 

вугілля, польські вчені розробили ефективний метод їх 

нейтралізації. Досліди показали, що азотні сполуки, які 

утворюються в трубах теплових електростанцій у результаті 

сполучення двоокису сірки зі спеціально добавленим аміаком, 

є цінним добривом. 

Таблиця 6.2 

Газостійкість деревних і чагарникових порід 

Ступінь 

газостійкості 
Вид деревних і чагарникових порід 

Дуже стійкі Ялинка колюча, туя західна, акація біла, айлант, 

бузина червона, гледичія, клен ясенелистий, лох 

вузьколистий, скумпія, смородина золотиста, сніжник, 

тополя канадська, шовковиця 

Середньостійкі Ялівець звичайний та віргінський, модрина 

сибірська, бархат амурський, береза бородавчаста 

та пухнаста, глід звичайний, в’яз звичайний, граб, 

груша, дерен білий, дуб черешчастий і червоний, 

деревник татарський, жасмин звичайний, верба плакуча, 

біла та ламка, ірга звичайна, іудине дерево, калина 

звичайна, акація жовта, катальпа чудова, клен 

татарський, ліщина звичайна, липа крупнолиста, вільха 

чорна, платан західний, смородина чорна, спірея 

верболиста, тополя бальзамічна, пірамідальна, біла, 

черемха звичайна, яблуня лісова, тополя берлінська, 

Болле, ясен зелений, обліпиха 

Нестійкі Ялинка звичайна, піхта європейська, кавказька, 

сосна Веймутова, кримська, звичайна, каштан кінський, 

клен-явір, горобина звичайна, ясен звичайний 
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основному обробітку ґрунту створюють мікропідвищення 
у вигляді майданчиків, борозен, горбків. Використовують 
вербу болотну, вербу білу, вербу п’ятитичинкову, вербу 
сіру, вільху, смородину чорну, черемху. 

Найбільш шкідливий вплив по відношенню до водних 

профілів представлених у вигляді річок, в умовах ерозій-

нонебезпечного рельєфу здійснює твердий стік, що надходить 

з прилеглих схилів. Десятки і тисячі таких твердих часточок 

ґрунту, що зносяться талими та зливовими опадами за 

умов неврегульованого стоку осідають у руслах річок та 

водоймищ. Це явище викликає інтенсивний процес обміління 

річок, зміну напрямку русел, утворення мілин, що заважають 

судноплавству, та інші негативні наслідки. 

Попередження цих явищ у районах інтенсивного прояву 

ерозійних процесів неможливе без меліоративного впливу 

захисних лісових насаджень на всій території басейну річки. 

Спеціальні меліоративні насадження, що здійснюють 

кольматажні та захисні функції в долинах річок, повинні 

розглядатися як елементи загальної системи захисних 

насаджень. 

Крім процесу замулення, що викликається водною 

ерозією, спостерігаються й інші несприятливі фактори, 

пов’язані з особливостями гідрологічного режиму річок. 

Завихрення, які властиві структурі водних потоків річки, 

та зміна напрямку їх руху під впливом накопичень твердих 

відкладень викликають постійне підмивання берегів на 

окремих ділянках, їх руйнування, міграцію положення русла 

річки. 

Заплавні землі, як правило, представляють досить родючі 

наносні ґрунти з добрим гідрологічним режимом. Кращі з 

них відводять під городи, вирощування польових культур, 

а заливні ділянки – під сінокісні та пасовищні угіддя. 

Найбільш виражений негативний вплив на річкові долини 

мають неврегульовані паводки. Паводки – результат того, 
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берегу русла зі стійких до затоплення верб, а на відкладених 
наносах піску з шеляги червоної. Другу створюють з деревних 
порід шириною 20-100 м залежно від величини річок. 
Ширина прирусевої смуги може сягати 150 м. У деревовидній 
частині лісосмуги, що пролягає до русла річки, формується 
струменеспрямовуюче узлісся з трьох-чотирьох рядів тополі 
пірамідальної або осокора з чагарником. Деревовидну частину 
лісової смуги створюють з деревних порід, що добре 
переносять затоплення, та густого підліску. 

Кольматуючі лісові смуги створюють у заплавах середніх 
і великих річок з метою кольматажу твердого виносу. Такі 
смуги влаштовують через кожні 500-700 м під кутом 45° 
до русла. Ширина смуг на ділянках заплав, де кольматаж 
виражений слабо, становить 10-20 м, а на ділянках з 
інтенсивним виносом твердого стоку 60-80 м. 

Вітроломні лісові смуги створюють між кольматуючими 
через кожні 100-400 м залежно від виду сільськогоспо-
дарського користування в заплаві (на ділянках з лучною 
рослинністю 100-200 м, з овочевими культурами 200 м, з 
польовими культурами 400 м). Вітроломні смуги продувної 
конструкції складаються з двох-трьох рядів; як головну 
породу тут застосовують різні види тополі, супутні – клен 
гостролистий, горобина, черемха. 

Насадження на конусах виносу. У гирлах балок, які 
виходять у заплави річок, надходить значна кількість твердого 
стоку, з якого формуються конуси виносу. На них створюють 
насадження із сосни з березою повислою, тополею чорною. 
З чагарників використовують акацію жовту, вербу ламку, дрік. 

Насадження на піщаних відкладах створюють із сосни, 
берези, тополі з чагарниками (акацією жовтою, смородиною, 
ламкою вербою, кущовими вербами). Культури висаджують 
у глибоко оброблений ґрунт відразу після спадання води з 
розміщенням посадкових місць 2,5 х 1,5-1,0 м. 

Насадження на заболочених ділянках створюють з 
попередньою меліорацією гідротехнічним методом. При 
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Лісівничі заходи – це створення змішаних деревостанів 
з переважанням стійких до газів порід. У задимлених районах 

ефективний перехід до низькостовбурного господарства, 

введення підліску, створення захисних узлісь зі швидко-
ростучих стійких порід. На вулицях міст і промислових 

центрів створюють двоярусні зелені насадження: перший із 

світлолюбивих порід з обрізанням нижніх сучків, другий – 
з тіньовитривалих з прийнятим у зеленому будівництві 

формуванням крон. 

Для підвищення стійкості деревних порід до газів 
насадження удобрюють. У якості профілактичних заходів 

для захисту рослин від сполук фтору рекомендується 

обприскування вапном. Дослідження показали, що обприс-
кування не дуже пошкоджених сірчистим газом гілок сосни 

2 % розчином соди з невеликою домішкою перманганату 

кальцію поновлює нормальну реакцію клітинного соку. 

 

Контрольні запитання 

1. Які гази містяться в атмосфері? 

2. Охарактеризуйте роль СО2 в житті дерев. 
3. Звідки надходить СО2 в ліс? 

4. Яким чином можна регулювати вміст СО2 у повітрі 

(атмосферному та ґрунтовому)? 
5. Як впливає кількість СО2 у повітрі на життєдіяльність 

дерев? 

6. Від чого залежить вміст СО2 у повітрі? 

7. Як зберегти рівновагу кисню в атмосфері? 

8. Розкажіть про фітонциди та їх вплив на людину. 

9. Яка роль азоту в житті дерев? 
10. Як впливають на дерева різні гази? 

11. Як утворюються кислотні дощі і в чому їх небезпека? 

12. Як реагують дерева на шкідливі гази? 
13. Коли дерева менш чутливі до газів? 

14. Як підвищити стійкість дерев до газів? 
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При помощи естественной науки 

Решили подобрать природу в руки, 

Учености сказали «Do ut des» 

И стали ожидать в степях чудес. 

Пока же все по-старому считалось, 

Что степь лесною влагою питалась 

И в истреблении степных лесов – 

Причина бед – засушливых годов 

Уверенные в пользе насажденья 

В степи лесов для влаги накопленья, 

Взялись за дело это с первых дней, 

Чтоб результаты были повидней. 

И всякую малейшую работу 

Прикидывали точному учету, 

Балансировка влаги и тепла 

Первейшею задачею была. 

Грунтовых вод учет завел Отоцкий, 

А влажность почв испытывал Высоцкий, 

И оба независимо нашли, 

Что лес – сильнейший влагосос земли. 

Грунтовых вод поверхность понижает 

И почву – грунт наибольше несушает, 

Тем более, чем старше древостан, 

Тем более он рослый и густой. 

 

(Г.Н. Высоцкий) 

Лекція 7 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВОДНОГО 

РЕЖИМУ ТА ЛІСУ 
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Хвилегасні (протиабразійні) насадження запобігають 
абразії – руйнуванню греблі та берегів водосховищ водяними 
хвилями. По мокрому укосу греблі й абразивних берегах 
висаджують 5-6 рядів живців кущових верб. По гребеню і 
сухому укосу посадки не влаштовують, щоб запобігти 
руйнуванню греблі кореневими системами дерев. 

Ширина хвилегасної смуги по берегах водосховищ 
становить 20-50 м. Розміщення посадкових місць згущене: 
для кущових верб – 1,0-0,8 х 0,2-0,3; для деревно-стовбурових 
верб – 2,0-2,5 х 1,0 х 1,5 м. 

Ґрунтозахисні насадження створюються по корінних 
берегах елементів давньої гідрографічної мережі, які після 
побудови греблі й заповнення ставка водою стали його 
берегами. Ці насадження повинні запобігати ерозії ґрунту. 
Ширина смуг (40-120 м) залежить від крутості й довжини 
схилів, ступеня їх еродованості. 

Асортимент порід і агротехніка заліснення берегів 
водосховищ такі ж, як і при створенні прияружних і 
прибалкових лісових смуг. 

Несприятливими явищами в заплавах річок є замулення 
заплав, утворення зсувів, несприятливий вітровий режим, 
випаровування води з водної поверхні. З метою запобігання 
або істотного зменшення впливу цих факторів у заплавах 
річок створюють лісові насадження. За характером впливу 
вони поділяються на прируслові, кальматуючі, вітроломні 
та суцільні насадження на конусах ваносу, багнищах і 
піщаних аренах заплав. 

Прируслові лісові смуги розташовуються по обох берегах 
річок довжиною понад 50 км. 

Уздовж водоймищ і малих річок за літнім рівнем води 
висаджують живцями один-два ряди кущових і кілками 
один-два ряди деревовидних верб. Відстань між рядами 
1,5 м, у ряду між посадковими місцями 1,0 м. 

Біля середніх і великих річок прирусеві смуги складаються 
з двох частин. Першу шириною до 50 м створюють по 
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План 

1. Види та характеристика лісових насаджень по берегах 
озер та водоймищ 

2. Лісові насадження по берегах річок 
 
Існуванню озер, ставків та інших водоймищ загрожують 

такі несприятливі природні явища, як випаровування води 
з поверхні, замулення продуктами ерозії, підмивання греблі 
та берегів, розмив водами поверхневого стоку прилеглих 
схилів. Щоб запобігти цим явищам, створюють приставкові 
лісові насадження, мулопоглинаючі смуги, хвилегасні 
ґрунтозахисні насадження. 

Приставкова лісова смуга створюється на відстані 15-20 м 
від урізу води в ставку. Ширина її 15-40 м, конструкція 
щільна, структура дво-, триярусна. Асортимент порід 
складається з головних, супутніх та чагарників, які 
застосовуються в захисному лісорозведенні зони. Між 
приставковою смугою та урізом води в ставку розміщується 
приставкова залужена смуга шириною 15-20 м. 

Мулопоглинаючі смуги створюють у вигляді густої 
посадки (25 х 30 см) з живців кущових верб та інших 
чагарників для кольматажу твердого стоку, що надходить 
у ставок по дну балки. Такі смуги розміщують вище від 
вершини ставу. 

Лекція 16 

ЗАХИСНІ ЛІСОВІ 

НАСАДЖЕННЯ ПО БЕРЕГАХ 

РІЧОК, НАВКОЛО СТАВКІВ І 

ВОДОЙМИЩ 
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План 

1. Значення вологи для рослин 

2. Роль опадів у житті лісу 

3. Ставлення деревних порід до вологи 
4. Водний баланс у лісі 

5. Вплив лісу на випаровування вологи з поверхні ґрунту 

6. Вплив лісу на поверхневий стік 
7. Вплив лісу на опади, вологість повітря та ґрунту 

 

Вода, що споживається деревами, необхідний їм фактор, 
що використовується в процесі асиміляції, вона бере участь 

у фотосинтезі, при якому відбувається її розклад. Вода – це 

будівельний матеріал для клітин і тканин. Вона необхідна 
для життєдіяльності плазми, підтримки клітинного тургору, 

для засвоєння та переміщення увібраних корінням із ґрунту 

мінеральних солей у стовбур і крону, переміщення пластичних 

речовин, для транспірації. Нестача води – один із факторів, 
що затримує ріст і зменшує продуктивність лісу. Безпо-

середньо на живлення дерев використовується лише незначна 

частина поглинутої води (0,001 %); більша її частина 
витрачається на транспірацію, захист рослин від перегрівання, 

надмірного зневоднення та висихання. 

Джерелом води для рослин є: атмосферні опади – дощ, 
сніг; конденсаційні опади – роса, іній, туман; ґрунтові води. 

Атмосферні опади здійснюють значний вплив на життя лісу. 

Конденсаційні опади в деяких випадках можуть сягати 

значної величини (наприклад, у горах). 

Значення опадів залежить від терміну їх випадання, 

інтенсивності й тривалості, температури та вологості повітря, 
властивостей ґрунту, рельєфу та ін. 

Термін випадання опадів пов’язаний з можливістю їх 

використання рослинами. Так, при середньорічній кількості 
опадів у степовій зоні 350-500 мм левова їх частка випадає 

восени та взимку. Найбільш ефективними вважаються тривалі 
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опади невеликої інтенсивності. У степу влітку дощі випадають 
незначними дозами, і при високій температурі повітря і 

низькій відносній вологості його вони можуть одразу 

випаровуватись. Опади високої інтенсивності при низькій 
температурі повітря також малоефективні; ґрунт не здатний 

поглинути їх, тому вода накопичується на поверхні або 

стікає. В одній і тій же місцевості, при одній і тій же 
кількості опадів на важких глинистих ґрунтах деревні породи 

можуть страждати від надлишку води, а на піщаних – від 

її нестачі. 

На південних схилах навіть при значній кількості опадів 

ґрунт залишається сухим. Дощові опади, що проникають 

крізь крони дерев, змінюють свій хімічний склад і збагачують 

ґрунт поживними речовинами. Так, у дубово-соснових лісах 

з ліщиновим підліском Лісостепу України в опадах, які 

пройшли через лісове шатро, відмічено підвищення вмісту 

азоту в 1,5-5,0 раза порівняно з відкритою ділянкою. 

Г.Ф. Морозов запропонував розрізняти потребу деревних 

порід у волозі та вибагливість їх до води. Потреба – це 

кількість вологи, необхідної для задоволення потреби даного 

виду на підтримання тургору тканин, нормального ходу 

фотосинтезу та дихання, захисту від перегрівання та обміну 

речовин між різними органами рослин. Вибагливість до 

вологи – це реакція на умов зволоження середовища та 

здатність вилучати необхідну кількість вологи в тих чи 

інших умовах. Так, вільха завжди росте на вологих ґрунтах 

і не може рости на сухих, вона вибаглива до вологи. А 

тополя та сосна, що належить до рослин з інтенсивною 

транспірацією, не потребують надмірного зволоження і 

можуть рости на ґрунтах, не достатньо забезпечених вологою. 

Отже, потреба вільхи і тополі у волозі однакова, а вибаг-

ливість різна. 

Існують різні класифікації відношення деревних порід 

до вологи. У їх основі лежить аналіз географічного розпов-
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Рис. 7. Закріплення пісків за допомогою чагарників 

Рис. 8. Молоді соснові насадження на пісках 

Рис. 9. Дорослий ліс на пісках 
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чином поступово збільшується площа розпушування і в 

насадженнях, виконаних на майданчиках. На Нижньодні-

провських пісках у рядкових (смугових) посадках сосни, 

створених після часткового обробітку ґрунту, ведеться 

диференційований обробіток ґрунту. Ширина оброблюваної 

смуги, кількість обробітків і час їх проведення залежить 

від типу й густоти травостою, віку культур. 

Для боротьби з бур’янами в рядах і на майданчиках 

можна застосовувати й гербіциди. 

Піщані бурі можуть заносити піском або видувати 

вирощувані культури, тому після них потрібно поправити 

пошкоджені саджанці, а оголені кореневі шийки засипати 

піском. 

На Нижньодніпровських пісках кращі результати 

отримали від застосування симазину й атразину (2 кг д.р./га). 

 

Контрольні запитання 

1. Від чого залежить ефективність лісорозведення на пісках? 

2. Які Ви знаєте види лісорозведення на пісках в степу? 

3. У чому перевага кулісного та куртинного лісорозведення 

над масивним? 

4. Яка рекомендована ширина куліс та міжкулісних смуг? 

5. Яке завдання переслідує заліснення піщаних земель? 

6. Яка оптимальна глибина залягання ґрунтових вод на 

пісках для лісорозведення? 

7. Які породи найкраще висаджувати на пісках? 

8. Які Ви знаєте способи посадки лісу на пісках, схеми 

розміщення дерев на площі? 

9. Яке завдання обробітку піщаних земель для закладки 

лісових насаджень? 

10. Що Ви знаєте про рядкову висадку сіянців? 

11. Як висаджують ліс при неможливості застосування засобів 

механізації робіт? 
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сюдження деревних видів на рівнинах і горах; відношення 

їх до надмірного зволоження або пересушення ґрунту; рівня 

ґрунтових вод. 

П.С. Погребняк згрупував деревні породи за ступенем 
наростання вологовибагливості наступним чином. 

Ультраксерофіти (крайні сухолюби) – ростуть у посуш-

ливих умовах: саксаул, ялівець, фісташка, дуб пухнастий, 
дуб пробковий, грабинник. 

Ксерофіти (сухолюби) – пристосовані до значної втрати 

вологи, ростуть в умовах недостатнього зволоження (сосна 
кримська, звичайна, айлант, лох, обліпиха, скумпія, в’яз 

дрібнолистий). 

Мезоксерофіти – перехідна група від сухолюбів до 
порід середньої вологовибагливості (дуб черешчастий, 

сидячоцвітний, груша звичайна, чорноклен, клен горсто-

листий, берест, гледичія, черешня, яблуня). 
Мезофіти – середні за вибагливістю до зволоження та 

за сухостійкістю (липа, граб, ясен, горіх, ліщина, бук, каштан 

їстівний, кінський, береза бородавчаста, осика, сосна кедрова, 
Веймутова, ялиця, дугласія, ільм, бархат амурський, ліщина, 

бузина). 

Мезогігрофіти – породи, що потребують достатнього 
зволоження (в’яз, черемха, осокір, верба козяча, срібляста, 

ламка, береза пухнаста, крушина ламка, вільха сіра, айва). 

Гігрофіти (вологолюби) – дуже чутливі до посухи, ростуть 

лише в умовах надмірного зволоження, витримуючи нестачу 

кисню в ґрунті (болотний екотип ясена, верба сіра, вухаста, 

лапландська, кипарис болотний, береза чагарникова, вільха 

чорна. 
Баланс вологи та його регулювання лісом Г.М. Висоцький 

виразив формулою 

N = A + F + V + T, 
де   N – опади; 

A – поверхневий стік; 
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F – ґрунтовий стік; 
V – випаровування; 

T – транспірація. 

Професор Н.С. Нестеров запропонував більш детальну 
формулу для витратного балансу води: 

О = В + В' + С + С' + Г + Р + П + Ю, 

де   О – опади та поглинання парів ґрунтом з атмосфери; 
В – випаровування опадів, затриманих шатром лісу; 

В' – випаровування вологи з поверхні ґрунту; 

С – стік води з поверхні ґрунту; 
С' – здування та сповзання снігу; 

Г – ґрунтова волога; 

Р – волога, яка спожита рослинами; 
П – волога, що поповнює запаси ґрунтової води; 

Ю – ювенальна волога, що проникає в земні надра. 

Ліс затримує на своїх кронах відповідну кількість 

атмосферних опадів, більша частина яких знов випаро-
вується в атмосферу. Ця кількість може коливатися в дуже 

великих межах у залежності від виду та інтенсивності 

опадів, особливостей місцеположення лісу. 
Волога, яка досягла поверхні ґрунту, частково погли-

нається лісовою підстилкою та ґрунтом, частково стікає в 

понижені елементи рельєфу, частково випаровується. На 
величину випаровування вологи з поверхні ґрунту в лісі 

впливають: склад і будова деревостану, його форма, 

зімкненість, потужність і будова лісової підстилки, тип 

ґрунту. У змішаному, багатоярусному зімкненому лісі 

випаровування вологи буде меншим, ніж у чистому, 

простому і розімкненому деревостані. Кількість вологи, що 
випаровується, залежить від вологості та структури ґрунту, 

вологості повітря. Дослідження показали, що випаровування 

вологи в лісі у 3-4 рази менше, а в жарку погоду – у 6-8, 
ніж у полі через меншу температуру повітря та ґрунту, 

меншу силу вітру, більшу відносну вологість повітря тощо. 
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Оголені піски розпушуються без попереднього дискування. 
На слабкозарослих та менш щільних пісках глибина роз-

пушування складає 60, а на більш щільних і зарослих – 70

-80 см. 

Одночасно із розпушуванням у ґрунт вносять гексахлоран 

проти коренегризлих шкідників, для чого на гряділі 

розпушувача встановлюють туковисівний апарат з трубо-

проводом. Після розпушування ґрунт розчищають від 

рослинності та вирівнюють, а при необхідності утримують 

упродовж літа під чистим паром. 

На площах, де не можна проводити механізований 

обробіток ґрунту, підготовка посадкових місць робиться 

ямкокопачем, ручними мотобурами або лопатою. При 

підготовці ґрунту вручну на кожному майданчику роблять 

одну ямку діаметром і глибиною 40-50 см. Потім дно 

розпушується, але пісок не виймається. При підготовці 

свердловинами на кожному майданчику розміщують по 2-3 

свердловини. Глибина свердловини 60-70 см; дно розпу-

шується, але пісок не виймається. Розмір свердловини 

визначається шириною лопати. 

Сіянці деревних порід на піщаних ґрунтах висаджуються 

дещо глибше, ніж на зв’язних ґрунтах. 

Догляд за лісовими культурами на пісках не менш 

важливий, ніж на зв’язних ґрунтах. У перший рік проводять 

3-4 культивації, незалежно від ступеня забур’яненості 

ґрунтів, так як молоді сіянці, особливо сосни, не здатні 

конкурувати з бур’янами. У наступні роки кількість 

культивацій потрібно зменшувати: у другий рік 2-3, у 

третій та наступні до змикання культур – до 2. 

У смугових насадженнях, створених з метою попе-

редження розвіювання пісків, у перші 1-2 роки догляд 

проводиться тільки на смугах, де проводили обробіток 

ґрунту. По мірі росту культур та посилення їх ґрунтозахисної 

здатності обробіток роблять на всій площі. Таким же 
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У південному Степу кулісний спосіб не попереджує 
розвіювання пісків. Для цих умов Інститутом лісового 

господарства та агролісомеліорації розроблений спосіб 

часткового глибокого безполичкового розпушування вузькими 
(до 5 м) стрічками. Такі розпушені смуги роблять через 

кожні 3 м, а потім посеред них висаджують ряд сіянців. 

Глибина обробітку ґрунту повинна бути диференційо-
ваною. На вологих пісках з потужним гумусовим горизонтом, 

на глинисто-піщаних і супіщаних відкладеннях доцільно 

проводити розпушування на 25-30 см. У вологих умовах 
вирощування доцільно висаджувати сосну в гребені та на 

підготовлені підвищені майданчики. 

Проте чим бідніший ґрунт і чим менше в ньому міститься 
вологи, тим більший об’єм ґрунту повинна охоплювати 

коренева система висаджуваних рослин. Встановлено, що 

глибоке розпушування пісків у Південному Степу збільшує 

приживлюваність сіянців та покращує їх ріст. Після нього 
коріння швидко розповсюджується в глибину, де краща 

зволоженість ґрунту. Про ефективність глибокого обробітку 

пісків у Південному Степу свідчить ріст сосни в дослідах 
Цюрупинського лісколгоспу. 

У відповідності до технології, розробленої Нижньодні-

провською дослідною станцією та Інститутом лісового 
господарства й агролісомеліорації, обробіток пісків для їх 

заліснення полягає в наступному. На площі, відведеній 

під заліснення, у середині літа з метою знищення дернини, 

маркування майбутніх культур і попередження забивання 

робочих органів розпушувачів проводиться попереднє 

дискування смугами завширшки 1,2 м з відстанню між 
центрами смуг 3 м. Залишений між розпушеними смугами 

трав’яний покрив у перші роки життя закладених культур 

буде захищати їх від видування, засипання та засікання, а 
лісокультурну площу – від дефляції. Восени в продискованих 

смугах роблять глибоке безполичкове розпушування. 
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Ліс зменшує поверхневий стік. Підстилка відіграє роль 
губки, яка поглинає частину опадів. Ґрунт, вкритий хвойною 

підстилкою поглинає в 4 рази більше вологи, ніж оголений. 

Є дані, що тільки лісна підстилка без шатра лісу завдяки 
високій вологоємності може зменшити поверхневий стік у 

40 разів. Більшу водопроникність має і лісовий ґрунт. Ліс 

створює механічні перешкоди стоку, тому він зменшує 
інтенсивність сніготанення. 

Полезахисні лісосмуги в Степу, крім захисту сільсько-

господарських культур від суховіїв, мають значне ґрунто-
зволожувальне та протиерозійне значення. Коли такі смуги 

розміщені поперек схилу, вони є потужним фактором 

зменшення поверхневого стоку на суміжних полях. 
Таким чином, ліс, істотно зменшуючи поверхневий стік, 

скорочує також змив дрібнозему. 

Г.А. Харитонов встановив, що прибалковий ліс пере-

хоплює (переводить у внутрішньоґрунтовий стік) усю воду, 
що стікає зі схилу, який розміщений вище, завдовжки 400 м. 

Отже, у горах та пересічній місцевості ліс може додатково 

зволожуватись горизонтальними опадами і під током води, 
що може сягати 100 і більше відсотків по відношенню до 

вертикальних опадів. У цьому полягає величезна гідроклі-

матична роль лісу. Крім того, у лісі утворюється більше 
роси, інею, ніж у полі. 

Дослідженнями Г.П. Калініна встановлено, що в лісовій 

місцевості опадів випадає на 12-14 % більше, ніж у безлісій. 

18-річні спостереження Н.С. Нестерова свідчать про те, 

що середньорічна кількість опадів у лісі на 17,4 % більша, 

ніж у полі. 
Ліси сприяють збільшенню кількості атмосферних опадів 

за рахунок віддачі парів в атмосферу, зменшення її 

температури та тиску. 
Водоохоронне та водорегулююче значення лісу полягає 

в накопиченні ним вологи та регулюванні її витрачання на 
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стік, збільшенні внутрішньоґрунтового стоку за рахунок 
зменшення поверхневого внаслідок значної фільтраційної 

здатності лісових ґрунтів. 
Надзвичайно велике значення для степового землеробства 

має відповідь на запитання: як впливають лісові насадження 
на умови зволоження сусідніх територій. Смугове чергування 
лісу та відкритих полів підвищує рівень ґрунтових вод і 
вологість полів. Так, у полях, що оточують Великоанадольськи 
ліс (2,5 тис. га), рівень ґрунтових вод підвищився на 1-6 м 
за 100 років після посадки лісу. Позитивна роль лісу на 
режим зволоження полів є основним аргументом на користь 
створення в степах полезахисних лісосмуг. 

Підвищене зволоження ґрунту полів лісосмугами спри-
чинене наступними наслідками їх впливу: накопичення 
снігу в міжполосних масивах, зменшення швидкості вітру, 
повільніше танення снігу та краще, у результаті цього, 
поглинання його ґрунтом, повільніше випаровування води 
з ґрунту влітку. Під лісосмугами глибинні горизонти ґрунту 
влітку сухіші, ніж у полі через більшу транспірацію вологи 
деревними рослинами. 

Оцінюючи вплив лісів на режим зволоження, варто 
відзначити, що ліси створюють більш рівний, сприятливий 
режим, попереджують інтенсивний стік води навесні та 
забезпечують живлення річок влітку. Такий режим обумов-
люється рівномірним накопиченням снігу на всій площі, 
повільним таненням його навесні, переведенням поверхневого 
стоку у внутрішньоґрунтовий завдяки великій поглинальній 
здатності лісових ґрунтів. Доказом цьому служать численні 
факти пересихання річок там, де вирубані ліси, зникнення 
ряду джерел з цілющою мінеральною водою при знелісненні 
гір. 

 
Контрольні питання 

1. Для чого потрібна вода деревним рослинам? 

2. Назвіть джерело вологи для рослин. 
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Якщо в умовах гострого дефіциту вологи важко 
підтримувати зімкненість шатра, варто проводити часткове 
(кулісне або куртинне) заліснення пісків за умови створення 
в курганах і кулісах досить щільного шатра. Зімкнені культури 
в кулісах або куртинах будуть використовувати додаткову 
вологу за рахунок незаліснених ділянок. 

На площах пісків, де не можна застосовувати механізми, 
лісові культури створюють майданчиками розміром 1 х 1 м 
з розміщенням на них кількох посадкових місць. Кількість 
майданчиків залежить від кліматичних умов і вірогідності 
пісків до видування. У південно-степових умовах на пісках, 
що слабко заросли, на 1 га розміщують не більш 1200 шт. 
таких майданчиків. 

Обробіток ґрунту. Агротехніка створення лісових 
культур на пісках має свою специфіку. На голих роз-
пушених пісках передпосівний обробіток не проводять. 
Проте на Нижньодніпровській піщаній арені піски в їх 
природному стані дуже щільні. Тому практично на всіх 
пісках, за винятком ділянок розпушених наносних пісків 
потужністю, що дорівнює або більша прийнятої глибини 
розпушування, для зменшення їх щільності, підвищення 
шпаруватості та посилення аграції, покращення водного й 
поживного режимів, а також для боротьби з бур’янами 
проводять обробіток. 

Кращим обробітком піщаних ґрунтів є суцільний, так 
як при цьому знищуються конкуренти за вологу і поживні 
речовини – бур’яни. Суцільний обробіток можна проводити 
на пісках, які не піддаються видуванню. За таких умов 
роблять частковий обробіток. У північному Степу засто-
совують кулісний обробіток пісків. Ширина куліс складає 
40-50 та 20-30 м в залежності від інтенсивності прояву 
дефеяційних процесів. При цьому напрям куліс має бути 
перпендикулярним до пануючих вітрів. Між кулісами 
залишають нерозорані смуги такої ж ширини, які будуть 
заліснюватися в другу чергу через 3-5 років. 
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властивостей умовам місцевирощування. Так, на білих 
однофазних пісках з недостатнім зволоженням варто 
створювати чисті культури сосни звичайної. На багатших 
відмінах або при наявності на коренедоступній глибині 
похованих ґрунтів або суглинкових прошарків до сосни 
звичайної можна домішувати більш стійку до шкідників 
сосну кримську. 

На більш родючих і краще забезпечених вологою 
пісках для підвищення біологічної стійкості, покращення 
росту в насадження сосни звичайної та кримської вводять 
породи з чагарниками (через 6-10 рядів сосни 1-2 ряди 
листяних порід). З листяних порід рекомендується акація 
біла, в’яз приземистий, береза пухнаста з чагарниками – 
смородиною золотистою, скумпією, бирючиною, жимолостю 
татарською, бузиною. На гумусованих пісках або при 
наявності в них похованих ґрунтів можна створювати 
насадження білої акації. В умовах достатнього зволоження 
на багатих мінеральними речовинами пісках добре ростуть 
тополеві насадження. 

На супіщаних і піщаних ґрунтах до сосни в якості 
супутніх порід можна підмішувати дуб, клен гостролистий 
та польовий. На глибокогумусовиних супісках і пісках 
при наявності потужних суглинкових прошарків або 
неглибокого (до 3 м) залягання материнської породи у 
вигляді суглинку можна вирощувати дуб з його супутниками. 

Для боротьби з дефляцією пісків у перші роки життя 
лісових культур, покращення ґрунтових умов і біологічної 
стійкості насаджень в культури варто вводити чагарники. 

На пісках, де можна застосовувати механізми, лісові 
культури створюють рядковим способом, що забезпечує 
механізацію лісосадильних робіт. 

У Степу кількість посадкових місць потрібно доводити 
до 7-8 тис/га при відстані між рядами 2,5 м. У південних 
районах відстань між рядами доцільно збільшити до 3 м із 
зменшенням кількості посадкових місць до 4,8-6,6 тис/га. 
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3. Розкажіть про характер атмосферних опадів у Степу 

та їх вплив на ріст і розвиток деревних порід. 

4. Сформулюйте значення понять «потреба» та «вибаг-

ливість» рослин до вологи. 

5. Охарактеризуйте класифікацію Погребняка відносно 

вибагливості дерев до вологи. 

6. Що таке водний баланс і чим він виражається? 

7. Що впливає на інтенсивність випаровування вологи в лісі? 

8. Охарактеризуйте характер випаровування вологи в лісі 

та в полі. 

9. Як ліс впливає на стік води та змив ґрунту? 

10. Як впливає ліс на інтенсивність сніготанення? 

11. Що таке горизонтальне зволоження лісу? 

12. Як ліс впливає на атмосферні опади? 

13. Як ліс впливає на зволоження сусідніх територій? 
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План 

1. Влив материнської породи та рельєфу на ліс 

2. Вплив лісу на розвиток кореневої системи та якість 

деревини 
3. Лісорослинні властивості ґрунту 

4. Вимоги деревних порід до ґрунту 

5. Споживання поживних речовин деревними культурами 
6. Роль лісового опаду та підстилки на процес ґрунто-

утворення 

7. Вплив деревних та чагарникових порід, а також трав’яного 
покриву на ґрунт 

 

Ґрунт є одним із основних факторів лісоутворення, 
висунутих Г.Ф. Морозовим. Насадження і ґрунт взаємо-

пов’язані одне з одним. 

Безпосередній плив на склад і продуктивність дере-

востанів здійснюють властивості ґрунту та ґрунтові умови 
в цілому. Ґрунтові умови визначають склад насадження, 

як у великому масштабі, так і в межах однієї і тієї ж зони. 

Ґрунт обумовлює й деякі лісівничі властивості дерев – 
насіннєву та паросткову здатність, глибину залягання та 

архітектоніку кореневих систем, відношення до світла, 

тепла і т. д. Від родючості ґрунту залежать склад, форма, 
ріст, продуктивність деревостанів, якість деревини, розмір 

і форма кореневих систем, стійкість деревних порід до 

шкідників, хвороб, стихійних явищ природи, довговічність 
та розповсюдження лісу. 

Лекція 8 

ВПЛИВ ЛІСУ НА ҐРУНТ 

ТА ҐРУНТІВ НА ЛІС 
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застосовується на рівнинних і рівнинно-хвилястих пісках. 
При розміщені лісу кулісами насадження отримують 
додаткову вологу за рахунок незаліснених міжкулісних 
ділянок. Чим посушливіші умови та чим гостріший дефіцит 
вологи, тим вужчими мають бути куліси, зайняті лісом, та 
ширша відстань між ними. Ширина куліс коливається в 
межах 25-50, а відстань між ними 50-150 м. Куртане 
лісорозведення застосовується на високобугристих пісках 
степової зони. На цих місцях у пониженнях близько залягають 
ґрунтові води. 

При частковому лісорозведенні в умовах сухого Степу 
лісові насадження використовуються для захисту піщаних 
земель, підвищення їх продуктивності як пасовищних угідь. 

Вирішуючи питання заліснення пісків, варто враховувати 
їх генетичний тип, стан, рельєф, глибину залягання ґрунтових 
вод, ступінь гумусованності та домішок глинистих часточок, 
засоленість. 

В умовах Степу ступінь лісопридатності пісків оцінюється, 
в основному, за глибиною залягання ґрунтових вод. Найбільш 
сприятливим для закладання лісу вважається залягання 
ґрунтових вод на глибині 1-3 м. При глибині залягання 
менше 1 м різко погіршується аерація пісків, а більше 5 м 
вода, як правило, не може бути використана рослинами. 

Для заліснення пісків рекомендуються наступні деревні 
та чагарникові породи: сосна звичайна та кримська, акація 
біла, дуб, береза, тополя, абрикос, шовковиця, акація жовта, 
лох, скумпія, смородина золотиста, клен татарський, 
жимолость татарська, верба. 

На пісках з похованими супіщаними ґрунтами або на 
гумусованих пісках з близьким залягання ґрунтових вод 
можна культивувати осокір, тополі пірамідальну та білу. 
За цих умов вони утворюють відносно довговічні насадження; 
їх висота в Південному Степу сягає до 30 років 15-20 м. 

При доборі порід для заліснення пісків потрібно вірно 
оцінити відповідність їх біологічних та екологічних 
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План 

1. Концепція заліснення пісків 

2. Методика закладки лісонасаджень на пісках 

3. Техніка виконання робіт із закладки й догляду за 

лісонасадженнями на пісках 

 

Піщані площі, непридатні для сільськогосподарського 

використання, використовують під заліснення. Ефективність 

лісорозведення на пісках залежить від їх вологозабезпеченості 

та вмісту поживних речовин. Труднощі вирощування лісу 

на пісках пов’язані із значним розосередженням вологи. В 

умовах Південного Степу при недостатньому та нерівно-

мірному розподілу опадів лісорозведення можливе лише 

на пісках, які містять вологу на коренедоступній глибині. 

Особливості заліснення пісків залежать від кліматичних 

та ґрунтових умов. 
В умовах Степу можливе рентабельне масивне лісо-

розведення. У сухостеповій підзоні висаджені культури, 
досягнувши критичного віку (15-20 років), починають 
засихати. У першу чергу засихають дерева на барханах та 
пагорбах, де ґрунтові води знаходяться на корененедоступній 
глибині. Ті самі культури, які ростуть у нижніх частинах 
схилів і котловинах видування, де ґрунтові води знаходяться 
ближче до поверхні, ростуть задовільно. Тому за таких умов 
застосовують кулісне та куртинне лісорозведення. Кулісне 

Лекція 15 

ЗАХИСНІ ЛІСОНАСАДЖЕННЯ 

НА ПІСКАХ І ПОРУШЕНИХ 

ЗЕМЛЯХ 
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Материнська порода впливає на склад і продуктивність 
лісу через ґрунт, його механічний склад, хімічні та інші 

властивості. Цей влив виражений настільки чітко, що 

геологи за складом лісових насаджень нерідко визначають 
характер геологічних структур. 

У природі часто спостерігається зміна складу лісу в 

зв’язку зі зміною ґрунтотворної породи. Рельєф перероз-
поділяє в просторі вологу та багатство ґрунту, а також 

ритм, напругу тепла і світла, тим самим змінюючи кліматичні 

та едафічні умови, впливає на ґрунт і рослинність. 
На розповсюдження, склад і ріст лісу впливає не тільки 

макрорельєф, але й середні форми рельєфу. Для всіх лісових 

порід на півдні найкращі умови для росту створюються на 
північно-західних схилах, а найгірші – на південних і 

південно-східних. 

Рельєф вливає також на продуктивність деревостанів. 

Вплив мікрорельєфу на лісовідновлення проявляється у 
тому, що на півдні самосів, як правило, з’являється по 

мікропроникненнях, де кращі умови зволоження. 

Деревні породи за глибиною проникнення їх кореневих 
систем у ґрунт, сумарним охопленням ґрунтових горизонтів 

численним вертикальним, якірним та горизонтальним 

корінням прийнято поділяти на 3 групи: 
1) глибоко вкоріненні – дуб, модрина, липа, тополя, акація 

біла, горіх грецький та чорний, каштан кінський, ялиця біла; 

2) перехідні – бук, береза, осика, явір, клен гостролистий, 

вільха, сосна; 

3) поверхнево вкорінені – ялинка, ясен, горобина, клен 

польовий, чагарники. 
Разом з тим відомо, що кореневі системи деревних 

порід у певній мірі пластичні та змінюються у відповідності 

до умов. Так, у модрини і навіть дуба на перезволожених 
ґрунтах має місце поверхневе коріння. Класична за 

вітровальністю ялинка може бути вітротривкою породою 
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з досить глибокою кореневою системою на потужних, добре 
дренованих суглинках, а також кам’янистих ґрунтах. 

Для росту, продуктивності та біологічної стійкості лісу 

велике значення мають: сприятливе поєднання фізичних, 

водно-фізичних, хімічних, фізико-хімічних і біохімічних 

властивостей ґрунту, а також його потужність. Для різних 

деревних порід один і той же ґрунт буде неоднаково 

родючим. 

Потужність ґрунту або глибина ризосфери може бути: 

дуже глибока (1,2 м і більше), глибока (1,2-0,6 м), середня 

(0,6-0,3 м), мілка та малорозвинена (< 0,3 м). 

Потужність ґрунту визначається наявністю поживних 

речовин і вологи; у цей показник може входити не тільки 

власне ґрунт, а й шар вивітрювання материнської породи. 

Чим багатший мінералогічний склад гірського ґрунту, тим 

вищий бонітет деревостанів. 

Різний вміст дрібнозему впливає на склад і ріст лісу. 

На ґрунтах, багатих дрібноземом, при інших рівних умовах, 

добре розвиваються бук, ялинка, ялиця, дуб, в’яз, ясен. 

Значення структури ґрунту для лісу визначається тим, що 

при дрібногрудкуватій водотривкій структурі ґрунт має 

сприятливі водно-повітряні та теплові властивості. Лісові 

культури реагують також на співвідношення капілярної та 

некапілярної шпаруватості, аерацію ґрунту та інші властивості. 

Деревні породи, особливо хвойні, дуже чутливі до 

ущільнення лісового ґрунту, що послабляє аерацію. 

Якщо в ґрунтовому повітрі міститься менш 9-12 % кисню, 

більшість рослин пригнічується. У той же час, якщо вміст 

вуглецю в ґрунтовому повітрі не перевищує 1 %, для росту 

рослин створюються найкращі умови. 

Г.Ф. Морозов уперше запропонував розрізняти поняття 

потреба та вибагливість деревних порід до зольних елементів 

ґрунту. Потреба в зольних елементах свідчить про те, скільки 

і в яких співвідношеннях вони потрібні тій чи іншій породі. 
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На чорноземах південних і темно-каштанових ґрунтах цю 

відстань потрібно зменшити до 200 х 200 м. Відстань смуг 

від найближчого ряду плодових порід дерев визначається 

висотою смуг і складає 15-20 м. 

Лісосмуги навколо садів і виноградників повинні 

створюватися із високорослих деревних порід чи типах 

культур, що рекомендуються для даної зони. У них варто 

вводити породи, які мають спільних шкідників з плодовими 

деревами (ясен звичайний і зелений, дуб, черемуху, глід, 

горобину, дикі плодові тощо). Внутрішні смуги можна 

закладати із високорослих форм груші. 

Для захисту садів і виноградників з теплолюбними 

рослинами холодних повітряних мас можна використовувати 

лісосмуги щільної конструкції. 

 

Контрольні запитання 

1. Яке значення мають лісосмуги на зрошуваних масивах? 

2. Де створюють лісосмуги в умовах зрошення? 

3. Яка відстань між лісосмугами на полях? 

4. Яке значення мають лісосмуги в умовах зрошення? 

5. Яка будова лісосмуг в умовах зрошення? 

6. Яка меліоративна роль лісосмуг в умовах зрошення? 

7. Які породи найчастіше використовують для створення 

лісосмуг в умовах зрошення? 

8. Для чого створюють лісосмуги в садах і виноградниках? 

9. У яких садах створюються лісосмуги лише по межах, 

а в яких і внутрішні? 

10. Яка конструкція лісосмуг у садах і виноградниках? 

11. Які породи дерев використовують під лісосмуги в 

садах і виноградниках? 
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чергу, лісосмуги закладають там, де раніше може спос-
терігатись підняття ґрунтових вод до критичного рівня. На 

каналах, що використовуються рідко, на ділянках, розміщених 

в глибоких виїмках та інших місцях з недостатнім 
зволоженням лісосмуги створюють із солевитриваних та 

сухостійких порід. У залежності від ґрунтово-кліматичних 

умов тут висаджують в’яз приземистий, акація біла, найбільш 
посухостійкі види тополі, лох, тамарійка та інші. На ділянках 

з близьким заляганням прісних ґрунтових вод смуги 

створюються із вологолюбних з високою транспіраційною 
здатністю порід – тополь та дересовецьких верб. 

Найбільш поширеною породою лісосмуг вздовж каналів 

є тополя – канадська, пірамідальна. Щоб підвищити стійкість 

тополевих посадок до шкідників, до них іноді підсаджують 

тіньовитривалі породи, такі як в’яз звичайний, чагарники 

В умовах зрошення добре ростуть дуб, ясен звичайний. 

Береза, модрина сибірська, тин та інші. У районах з теплим 

кліматом асортимент порід можна розширити за рахунок 

горіха грецького та чорного, шовковиці, абрикосу та інших 

порід. 

Відстань між рядами в лісосмугах становить 2,5-4 м, а 

в ряду між сіянцями, черешками та посівними місцями 1-2, 

саджанцями та гілками верби 1,5-3 м. 

Вздовж каналів створюють продувні лісосмуги. 

Лісові смуги на зрошуваних землях слід вирощувати 

за умови обов’язкового поливу, поливна норма 600 м3/га в 

рік посадки та 600-900 м3/га в наступні роки. На півдні 

України смуги в перший рік поливають 4-5 разів. 

Для захисту садів від несприятливих природних явищ 

закладаються садозахисні лісові смуги звичайних конструкцій, 

що рекомендуються для даних умов. При невеликих площах 

садів (15-20 га) смуги розміщують тільки по їх межах. На 

великих площах додатково закладаються внутрішні дворядні 

смуги з відстанню між ними 300 х 300 і 300 х 400 метрів. 
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Здатність же вегетувати на різних за родючістю ґрунтах 

носить назву вибагливості порід. 

Г.Ф. Морозов побудував шкалу потреби деревних порід 

до ґрунту. 

Таблиця 8.1 

Шкала потреби деревних порід у зольних елементах 

і вибагливості до ґрунту 

Потреба деревних порід у 

зольних речовинах 

Вибагливість деревних порід до 

ґрунту 

1 2 

Акація біла 
Ільм 
Ясен 
Бук 
Дуб 
Вільха чорна 
Ялинка 
Береза 
Модрина 
Сосна звичайна 
Сосна Веймутова 

Ільм 
Ясен 
Клен 
Бук 
Граб 
Дуб 
Вільха чорна 
Лапа 
Сосна Веймутова 
Модрина 
Береза 
Акація біла 
Сосна звичайна 

Порівняння вказаної шкали показує, що прямого зв’язку 

між цими показниками нема. 

Багаторічна практика показала, що при доборі порід 

для тих чи інших ґрунтів необхідно користуватись шкалою 

вибагливості деревних порід до загальної родючості ґрунту, 

запропонованої П.С. Погребняком. 

Таблиця 8.2 

Вибагливість різних порід до ґрунту 

Вибагливість до ґрунту Види деревних порід 

1 2 

Маловибагливі 

(оліготрофи) 

Ялівець, сосна гірська та звичайна, береза 

бородавчаста, акація біла, сосна чорна 
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Середньовибагливі 

(мезотрофи) 

Береза пухнаста, осика, сосна Веймутова, 

модрина сибірська, горобина, береза, верба 

козяча, дуб червоний, гірський, черешчастий 

пізній, вільха чорна, каштан їстівний, дуб 

черешчастий ранній 

Вибагливі (мегатрофи) Клен горстолистий, клен-явір, граб, бук, 

ялиця, осокір, клен польовий, бархат амурський, 

верба біла та ламка, ясен, горіх грецький 

Ацидіфіли Ялинка, сосна звичайна і кедрова, ялиця, 

модрина, береза, осика, горобина, каштан 

їстівний, граб, азалія, рододендрони 

Кальцієфіли Берест, акація біла, сосна кримська, айлант, 

скумпія 

Нітрофіли Берест, більшість тополь і деревоподібних 

верб, черемха, бересклет європейський 

Нітрофосфорофіли Ясен, ільм, тополя, липа, дуб черешчастий 

Калієфосфорофіли Каштан їстівний, клен гостролистий, граб, 

бук, черешня, береза, модрина, ялиця, ялинка 

Азотозбирачі Акація біла й жовта, вільха чорна, сіра та 

зелена, софора, акація піщана, лох, обліпиха, 

аморфа, дрібні чагарники із бобових (дереза, 

дрок, пузирник) 

Солевитривалі Чорний саксаул, тамарикс, обліпиха, 

шовковиця, сосни приморські, клен татарський, 

берест дрібнолистий 

Азотозбираючі Айлант, софора, акація біла, груша, дуб 

черешчастий ранній 

Алкаліфіли 
(солевитривалі) 

Тамарикс, акація біла, груша, берест, дуб 

черешчастий ранній 

Закінчення таблиці 8.2 

Деревні породи та ліс у цілому щорічно виносять з 

ґрунту значно менше зольних елементів і азоту, ніж 

трав’янисті рослини. Як відомо, у лісових насадженнях 

утворюється підстилка. Деревна рослинність упродовж життя 

постійно поповнює ґрунт опадом і тим самим, на відміну 

Примітка: перші три групи поділені за висхідною, інші групи – за 

спадною вибагливості. 
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У результаті підвищеної транспірації деревних і чагар-
никових порід перехоплюються фільтраційні води, що 

надходять від каналів на поля, послаблюються підняття 

засолених ґрунтових вод до поверхні та виніс мінеральних 
солей у верхні прошарки ґрунту. Листові смуги таким 

чином регулюють рівень ґрунтових вод і сольовий режим 

підґрунтя на зрошувальній території. Дослідженнями, 
виконаними на лісосмугах, розташованих вздовж Північно-

Кримського каналу, встановлено, що 11-12-річні насадження 

з в’яза дрібнолистого, тополі й білої акації знижують рівень 
фільтраційно-ґрунтових вод під деревостаном та польовим 

узліссям на 15-65 см. Найбільше зниження рівня спосте-

рігається під тополями (до 45-65 см), найменше – під 
акацією білою та в’язом дрібнолистим (на 15-20 см). Такий 

вплив деревостанів проявляється лише тоді, коли депресійні 

приві підземних вод розташовані в 1-3 м від поверхні. 

При більш близькому їх заляганні до поверхні ґрунту 
понижуючого впливу деревостанів не помічено. 

Не можна обминути й таку роль лісосмуг, як захист 

ґрунтів від пошкодження сильними вітрами (механічного). 
Щоб забезпечити механізований ремонт каналів, лісові смуги 

доцільно закладати з однієї сторони каналу, розміщуючи їх 

таким чином, щоб тінь від смуг була спрямована убік канав. 
Захисні лісові смуги широко застосовують у садах, 

виноградниках. Їх створювали ще в позаминулому столітті 

для захисту плодових культур, головним чином від холодних 

вітрів. Лісові смуги в садах і виноградниках забезпечують 

накопичення снігу, що сприяє кращій перезимівлі плодових 

рослин і кращому водному режиму ґрунту, що в кінцевому 
результаті збільшує врожайність культур. В умовах пере-

січного рельєфу розміщені садозахисні. Листові смуги 

попереджають розвиток ерозійних процесів. 
До закладання лісових смуг, як правило, приступають 

через рік після початку експлуатації системи. У першу 
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облицьованих твердим покриттям. Число рядів лісосмуг 
на зрошуваних землях різне по межах полів сівозмін 2-3, 
вздовж великих каналів – розподілювачів 3-4; на рисових 
системах смуги можна створювати з 1-2 рядів. 

Захисні насадження на зрошуваних землях сприяють 
зменшення швидкості вітру на 30-40 % влітку, на 20-30 % 
взимку і навесні, коли дерева знаходяться в безлистяному 
стані. Як і на незрошуваних полях, полезахисні лісосмуги 
обумовлюють більш економічне витрачання вологи, змен-
шенні її витрат на випарювання, збереження підвищеної 
вологості повітря в приземному шарі. Випарювання 
зменшується на 20-30 %, а відносна вологість повітря 
збільшується в середньому на 5-6 %. У вітрову погоду під 
захистом лісосмуг вдається організувати більш рівномірний 
полив ділянки дощувальними установками. При цьому 
зменшується випаровування з поверхні струменя, а підвищена 
вологість повітря після поливу зберігається набагато довше, 
ніж на відкритих зрошувальних ділянках. Лісосмуги, окрім 
того, захищають зрошувані землі та ґрунту від польових 
потоків і заносу дрібноземом, накопичення снігу взимку 
та менше промерзання ґрунту взимку. 

Сприятлива зміна мікроклімату забезпечує підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур на 10-13 %. Є 
дані про те, що в південних районах України врожайність 
зрошуваної озимої пшениці під захистом лісосмуг зростала 
на 3,8 ц/га, а кукурудзи на силос – на 40 ц/га. 

На захищених лісосмугами полях можливе і деяке 
зменшення поливних норм. 

В умовах сприятливого зволоження та достатньої кількості 
тепла дерева в лісосмугах ростуть швидше, ніж на богарі, 
тому їх корисний вплив проявляється значно раніше. На 
зрошуваних землях лісосмуги виконують також і гідро-
меліоративну роль, перешкоджаючи шляхом біологічного 
дренажу вторинному засоленню ґрунтів або значно по-
любляючи цей процес. 
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від трав’янистої рослинності, впливає на ґрунт і підґрунтя. 

Маючи потужну і глибоку кореневу систем (до 30 м і більше), 

ліс змінює не тільки ґрунт, а й підґрунтя та залучає в оборот 

зольні елементи, що містяться в материнській породі, які 

під трав’янистою рослинністю лежать «мертвим капіталом». 
Ліс впливає на ґрунт в основному через лісову підстилку, 

що утворюється з опаду листя, хвої, бруньок, насіння, гілок, 
частин кори тощо. Підстилка впливає як на водний, так і 
поживний і тепловий режими ґрунту. Органічний опад є 
одним із важливих ланок біологічного обміну речовин між 
лісом і ґрунтом. 

Кількість щорічного опаду залежить від складу та бонітету 
деревостану, його віку, густоти і зімкненості. Його величина 
може змінюватися від 3 до 12 т/га за рік; у ялинкових і 
соснових лісах вона складає 3, у ялицевих 3-6, у листяних – 
у середньому 4,2, у дубових 3-7, у букових 4,1-12,3 т/га. 

Лісовий опад піддається деструктивним і хімічним змінам. 
Перший із них – це розпад нормальної структури опаду в 
результаті механічного впливу, опадів, мікроорганізмів; 
хімічні зміни відбуваються під впливом ферментів, мікро-
організмів, тварин та сприяють гуміфікації опаду й утворення 
гумусу. 

Розрізняють три основних види лісової підстилки: мулль, 
мозер, грубий гумус. 

Мулль – м’яка, пухка підстилка з опаду, що швидко 
розкладається (широколисті породи та чагарники) – ільмові, 
ясен, граб, липа, клен, бузина, ліщина та ін. До часу 
листопаду на поверхні ґрунту залишається мало минуло-
річного опаду. У розкладі його беруть участь дощові черв’яки, 
інші представники ґрунтової мезофауни та мікрофлори. 
Ґрунти з таким типом підстилки містить 5-10 % гумусу в 
верхньому прошарку, водотривку дрібногрудкувату структуру, 
нейтральну реакцію ґрунтового розчину. Обмін речовин 
між деревостаном і ґрунтом відбувається дуже інтенсивно. 
Потужність підстилки цього типу складає 1-2 см. 
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Модер або мор розповсюджений у більш континен-
тальному кліматі, під листяними породами або в змішаних 

хвойно-листяних деревостанах. У цих умовах лісова підстилка 

більш стійка, вона розкладається повільніше. Потужність 
підстилки тут 3-5 см, однак вона ще пухка, трохи 

переплетена корінням та міцелієм грибів. Цей тип підстилки 

має різний ступінь розкладу і може складатись із трьох 
шарів: опад, напіврозкладений опад, темно-бурий муміфі-

кований шар. Реакція мора та ґрунту слабо кисла. 

Груба підстилка утворюється в умовах анаеробного 
розкладу в хвойних насадженнях, на бідних ґрунтах і 

субстратах, у холодному та вологому кліматі. Це напів-

торф’яний шар, пронизаний корінням верекових та гіфами 
грибів, з гострим пліснявим запахом. Потужність його 

5-20 см. Розкладається повільно через збіднення мезофауни. 

Між будовою лісових підстилок і характером перегною 

лісових ґрунтів існує тісна залежність: кожному типу лісової 
підстилки відповідає перегнійний горизонт, що відрізняється 

вмістом і якістю перегною. 

Деревні породи по-різному впливають на ґрунт, у 
залежності від їх біологічних властивостей, кліматичних і 

ґрунтових умов, а також віку, густоти, будови та зімкненості 

деревостану. Про вплив тієї чи іншої породи на ґрунт можна 
в певній мірі судити за вмістом у її листі (хвої) азоту і 

зольних елементів, які з опадом повертаються у ґрунт. 

Дослідження Н.П. Ремезова свідчать про те, що найбільш 

багате азотом листя липи, дуба, осики; кальцієм – ясена, в’яза, 

клена гостролистого; фосфором – ясена, клена гостролистого, 

в’яза; калієм – ясена, липи, в’яза, клена гостролистого. 
Домішка широколистяних та м’яколистяних порід у складі 

хвойних лісів збагачує ґрунт м’яким гумусом, азотом, 

зольними елементами. Так, на піщаних і супіщаних ґрунтах 
північних районів особливо ефективна домішка липи і 

берези; на півдні у відповідних умовах – дуба, бука, граба, 
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План 

1. Лісові смуги на зрошуваних землях 

2. Лісові смуги в садах і виноградниках 

 

Багаторічна практика показала, що навіть при най-

досконаліших іригаційних системах посіви можуть бути 

за кілька днів знищені різкими суховійними вітрами або 

пиловими бурями, якщо зрошувальні поля не захищені 

лісовими смугами. Недарма дерева біля поливних ділянок 

у районах старого зрощення садили з давніх-давен. Та й 

зараз при проектуванні зрошувальних систем неодмінним 

компонентом кожної з них є лісові смуги. 

Вони створюються по межах зрошувальних ділянок, 

вздовж магістральних, міжгосподарських, внутрішньогос-

подарських та дільничних розподільчих і скидних каналів, 

біля постійних доріг та по межах полів сівозмін, а на великих 

полях і посеред них – в узгоджені із застосовуваною технікою 

поливу. 
Відстань між лісовими смугами складають від 400 до 

600 м, а на рисових системах – до 800 м. У районах із 
сильними вітрами та чітко вираженими процесами дефляції 
ґрунтів вказані відстані можуть зменшуватись. Насадження 
вздовж великих каналів розміщують з обох сторін; одно-
сторонні насадження створюють на внутрішньогосподарській 
зрошувальній мережі, а також вздовж лотків і каналів, 

Лекція 14 

ЛІСОВІ СМУГИ 

НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ, 

У САДАХ І ВИНОГРАДНИКАХ 
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12. Яким чином прискорюють природне заліснення ярів? 

13. Якої конструкції повинні бути ґрунтозахисні насадження 

на примережних схилах? 

14. Охарактеризуйте водопоглинальні лісові насадження. 

15. Яка конструкція характерна для водопоглинальних 

насаджень. 

16. Яка особливість деревних порід для водопоглинальних 

лісонасаджень? 

17. Розкажіть про руслозахисні насадження на гідрографічній 

мережі. 

18. Для чого влаштовують живі загати та напівзагати. 

19. Що являють собою категорії та під категорії лісомеліора-

тивних площ? 

20. Розкажіть про техніку закладки лісонасаджень на 

примережних землях і гідрографічній мережі. 
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берези. Підлісок із бузини на чорноземах сприяє підвищенню 
рухомості азоту, кальцію, фосфору, калію. Дубовий підлісок 

і підлісок із бобових порід у сосняках з грубим гумусом 

сприяє посиленню обміну між лісом і ґрунтом. У дубових 
насадженнях домішки ясена, липи, граба, ліщини приско-

рюють оберт азоту та зольних елементів, перешкоджають 

їх вимиванню. 

Позитивний вплив лісу на родючість ґрунту полягає, 

головним чином, в інтенсивності його участі в біологічному 

кругообігу, особливо в циклі переносу таких елементів 

живлення рослин, як фосфор, калій, кальцій, магній та 

інших із нижніх горизонтів у верхні. На піщаних ґрунтах 

сприятливий вплив здійснюють усі породи; надзвичайно 

корисні бобові та азотфіксатори (акація біла та жовта, 

вільха, лох та інші). Супутники дуба – липа, ясен, клени, 

ільмові, граб, ліщина, бузина – особливо корисні для сірих 

лісостепових ґрунтів. Хвойні в Лісостепу сприятливі для 

чорноземів та інших багатих карбонатами ґрунтів. Ільмові, 

ясен, липа нейтралізують і зменшують кислотність підзо-

листих ґрунтів. Деякі породи, наприклад дуб, сприяють 

проникненню гумусових речовин у більш глибокі горизонти 

ґрунту і в материнську породу. 

Вільха чорна при сумісному рості з ялинкою може 

постачати останній азот безпосередньо в ґрунт. Чотирирічні 

культури акації білої здатні асимілювати до 300 кг/га азоту 

з повітря. 

Цікаво відзначити, що одна і та ж деревна порода в 

одних випадках може покращувати, а в інших погіршувати 

ґрунт. Наприклад, бук у якості домішки або підліску в 

ялинкових насадженнях є «лікарем» лісових ґрунтів, тоді 

як в чистих густих деревостанах бука нерідко спостерігається 

погіршення родючості ґрунту. Бук покращує ґрунт, якщо 

його вводять у якості підліску або другого ярусу в соснові 

деревостани на супіщаних ґрунтах або легких суглинках. 
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У цьому відношенні корисний і граб, який збагачує опад і 

підстилку соснових деревостанів зольними елементами. 

Підстилка в сосново-грабовому деревостані містить марганцю, 

магнію, кальцію, фосфору в 5,43-8,00 разів більше, ніж у 

чистому сосняку. 

Варто також враховувати, що вплив деревних і чагар-

никових порід на ґрунт не обмежується лише змінами 

його хімічного складу. Живе та відмерле коріння, збільшення 

ґрунтової флори і фауни здійснюють істотний вплив на 

фізичні та водно-фізичні властивості ґрунту. 

 

Контрольні запитання 

1. Які ґрунтові фактори впливають на стан і продуктивність 

деревостанів? 

2. Як впливає на ліс поєднання ґрунту та рельєфу? 

3. Як розподіляються деревні породи за глибиною про-

никнення кореневої системи в ґрунт? 

4. Як реагують дерева на водотривку структуру ґрунту, 

аерацію? 

5. Як реагують дерева на надмірне ущільнення ґрунту? 

6. Яким чином позначається відхилення від оптимального 

вмісту O2 та CO2 у ґрунтовому повітрі на деревних 

породах? 

7. Що означає потреба дерев у елементах живлення? 

8. Що означає вибагливість дерев до основних елементів 

живлення? 

9. Як впливає підстилка на ліс і ґрунт? 

10. Від чого залежить кількість щорічного опаду? 

11. Які види лісової підстилки Ви знаєте? 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

131 

розташовуючи їх у шаховому порядку в кількості 2,0-
2,06 тис. шт. на 1 га. Корчувач одночасно з переміщенням 
розпушистого верхнього шару ґрунту з підґрунтям у насипну 
частину лісокультурного майданчика розпушить більш 
глибокі шари ґрунту, поліпшуючи водний режим посадкових 
місць. 

В умовах недостатнього атмосферного зволоження на 
берегах з малопотужними ґрунтами, що сформувались на 
порівняно щільних породах, доцільний засіб з додатковим 
зволоженням кореневмісного шару ґрунту посадкових місць 
(лісокультурних майданчиків) за рахунок зарегулювання 
поверхневого стоку. Це досягається шляхом поділу всієї 
площі, що підлягає освоєнню, на розрахункові мікроводозбори 
за допомогою горизонталей (не більш 12 %) у взаємопер-
пендикулярних напрямках. 

 
Контрольні запитання 

1. Які Ви знаєте примережні насадження? 
2. Яке завдання виконують водорегулюючі лісонасадження? 
3. Які Ви знаєте види водорегулюючих лісонасаджень, і 

як вони розміщуються? 
4. Охарактеризуйте значення та конструкцію прибалкових 

лісонасаджень. 
5. Як регулювати стік на сильно розчленованих схилах? 
6. У чому специфіка улоговинно-смугових насаджень при 

вітрових потоках вздовж горизонталей? 
7. Яку конструкцію повинні мати водорегулюючі лісові 

смуги? 
8. Яку конструкцію повинні мати стокорегулюючі лісові 

смуги, що виконують і вітрозахисні функції? 
9. Охарактеризуйте специфіку снігорегулюючих лісових 

смуг. 
10. Для чого створюють ґрунтозахисні лісонасадження? 
11. Якими мають бути розмір і конфігурація ґрунтозахисних 

лісонасаджень? 
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бороною. При необхідності до посадки лісових культур 
поверхню полотна терас у межах лісокультурних смуг 

очищають від великого каміння, що поліпшує якість 

механізованої посадки та наступних доглядів за ґрунтом у 
лісових культурах. 

Підготовку посадкових місць на бермі виконують шляхом 

створення терасоподібних (по подовжньому профілю) 

лісокультурних майданчиків розміром 0,6 х 0,7 м з глибоким 

(на 60-70 см) перевалом розпушеного ґрунту з підґрунтям. 

Лісокультурні майданчики розміщують в один ряд, а якщо 

дозволяє ширина берми, то два-три ряди у шаховому 

порядку, на відстані 1,0 х 1,5 м між їх центрами. Роботи 

виконують екскаватором на гусеничному ходу, який пере-

міщуючись по полотну технологічних терас, створює мікро-

тераси на насипному відкосі та лісокультурні майданчики 

на бермі. 

На ділянках п’ятої категорії ЛМП застосовують тера-

сування з попереднім зарегулюванням поверхневого стоку 

на основному водозборі. 

На ділянках шостої категорії ЛМП застосовують часткову 

підготовку шляхом облаштування лісокультурних майдан-

чиків різного розміру бульдозером, корчувачем або іншим 

знаряддям. 

На сильноеродованих берегах південної експозиції 

лісокультурні майданчики влаштовують бульдозером роз-

міром 2 х 2,6 м з організацією додаткового внутрішньо-

ґрунтового підтоку вологи в кореневмісний шар у вигляді 

повздовжніх напівзакритих щілин. Сумарна потужність 

кореневмісного шару з розпушеного ґрунту й підґрунтя 

повинна сягати 0,8-1 м. 
На берегах мережі з відносно сприятливими атмосферним 

зволоженням, а також на досить обмежених за розміром 
майданчиках лісокультурні майданчики меншого розміру 
(1,5 х 2,0 м) готують корчувачем або майданчикоутворювачем, 
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План 

1. Загальна характеристика степової зони 

2. Лісова рослинність степової зони 

3. Великоанадольський лісовий масив, історія його 

створення та пошуків 

4. Результати вивчення придатності порід, схем посадки, 

змішування для різних елементів рельєфу 

 

Степова зона України займає досить велику територію 

на південь від Лісостепу. Вона розміщена у відносно 

сприятливих кліматичних умовах, характеризується пере-

важанням чорноземних ґрунтів, інтенсивним сільсько-

господарським використанням і найбільшою розораністю. 

У степовій зоні України лісів менше 5 %. 

Природна лісова рослинність у степовій зоні, як правило, 

знаходиться в долинах річок (у вигляді заплавних лісів), 

по балках і ярах (байрачні ліси), рідко виходять на 

привододільні схили або розміщуються в блюдцеподібних 

пониження у вигляді степових колків. Велике науково-

історичне та народногосподарське значення в степовій зоні 

мають острови і соснові гаї. Байрачні ліси найчастіше 

складаються з дуба, ясена, клена польового, клена татарського, 

груші, яблуні, терену, береста, глоду та інших порід. Вони 

малопродуктивні, але відіграють велику меліоративну роль 

і мають значне сільськогосподарське значення. 

Лекція 9 

ЛІСОНАСАДЖЕННЯ 

В ПІВНІЧНІЙ (БАЙРАЧНІЙ) 

ПІДЗОНІ СТЕПУ 
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Байрачні ліси свідчать про те, що теперішній степ раніше 
був значно більш лісистим і по суті являють собою рештки 

древніх лісів, що були вирубані в різний час. Більшість таких 

лісів мають незначну повноту, пошкоджуються непомірним 
випасанням худоби, у багатьох місцях основний фон 

рослинності змінюється чагарниково-трав’янистою. 

Заплавні ліси степової зони складаються з дуба, вільхи, 
осики, тополі, яблуні, шипшини, крушини; терасові ліси – 

із сосни, дуба, берези, осики. Вони відіграють велику 

водоохоронну роль. Заплавні діброви мають досить велику 
виробність, досягаючи висоти 15 метрів, і запас деревини 

200-220 м3/га. Кращі заплавні насадження з тополі, осокору 

до віку зрілості можуть давати 500 м3/га стовбурної деревини. 

 

Лісорослинне районування степової зони 

Вона поділяється на три підзони: байрачностепову або 

північностепову (С1), середньостепову (С2) та південостепову 
або підзону дуже сухого степу (С3). 

Кожна підзона відрізняється кліматичними показниками, 

ґрунтами і рослинністю. Для байрачного степу характерні 
чорноземи звичайні, що сформувались під різнотравно-

типчастово-ковиловими степами, у балках ростуть ліси 

природного походження. У середньостеповій підзоні 
переважають чорноземи південні та типчастово-ковилові 

степи, байрачних лісів немає, клімат сухий. 

У південностеповій підзоні клімат дуже сухий, річна 

кількість опадів складає 300-400 мм, коефіцієнт зволоження 

0,3-0,5. За агролісомеліоративним та гідрологічним райо-

нуванням південний Степ поділяється на три агролісо-
меліоративні райони. 

Зі штучних лісів, створених на чорноземах звичайних 

степової зони, найбільший інтерес представляє існуючий 
вже більше 150 років Великоанадольський масив площею 

2 752 га, який розміщений у Волновахському районі Донецької 
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У межах кожної категорії ЛМП за потужністю та 
скелетністю ґрунту, а також щільністю ґрунтотворної породи, 

тобто за показниками, що визначають специфіку технології 

створення кореневмісного шару посадкових місць, виділяють 
відповідні підкатегорії. 

Особливості технологій вирощування лісових насаджень 

на примережних схилах та берегах гідрографічної мережі 
відносно пухкими геологічними породами будуть наступними. 

Для ділянок першої категорії ЛМП основу технології складає 

суцільний обробіток ґрунту за системою чорного або раннього 
пару, враховуючи характер попереднього використання 

ділянки. 

На ділянках другої категорії ЛМП застосовують 
локальний обробіток ґрунту поперек схилу (берега) смугами 

різної ширини. Для попередження ерозійних процесів по 

верхньому краю та центру широких смуг нарізають 

горизонтальні борони. 
Оранку смуг виконують добротним плугом і скидають 

скибу вниз по схилу (берегу). 

На ділянках третьої категорії ЛМП основним заходом 
підготовки до заліснення є виємно-насипне трасування. 

Тераси розміщують суворо по горизонталях. 

На ділянках четвертої категорії ЛМП попередню під-
готовку посадкових місць роблять одночасно із спорудженням 

технологічних терас шляхом покриття значної частини 

площі берега розпушеним ґрунтом насипних відкосів. 

Попередню підготовку ґрунту під посадку лісових культур 

виконують безпосередньо на полотні технологічних терас 

(у випадку їх наступного заліснення), так і на бермі. Ґрунт 
на полотні технологічних терас готують за схемою раннього 

пару шляхом глибокого безполичкового розпушування. Перше 

розпушування роблять на глибину 60-70 см, друге й третє 
на 40-50 см по всій ширині полотна терас. Передпосадковий 

обробіток полотна терас виконують важкою дисковою 
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небезпека розмиву, посадки роблять рядами із розміщенням 

посадкових місць: 0,5 х 2,5; 0,7 х 2,5; 1 х 3 метри. 

У ґрунтоохоронних, водопоглинальних (угловинних, 

лощинних, балкових) і стокорегулюючих улоговинно-
смугових насадженнях, які створюються на ерозійно 

небезпечних ділянках механізованим способом, деревні та 

чагарникові породи змішують чистими рядами з розміренням 
посадкових місць на відстані 0,5-0,7 х 1,5 метри. 

Таке розміщення рослин забезпечує більш раннє змикання 

культур і дозволяє шляхом створення рядів чагарнику 
виконувати одночасно механізований обробіток при догляді 

за рослинами у двох суміжних міжряддях. 

Якщо рельєф ділянки не дозволяє застосовувати 
механізацію при вирощуванні насаджень, то посадкові 

місця розміщують на меншій відстані з метою забезпечення 

швидкого зникання культур і зменшення витрат на обробіток 
ґрунту. 

Технологія вирощування меліоративних і протиерозійних 

лісових насаджень полягає в наступному. У складних 
топографічних та ґрунтово-гідрологічних умовах приме-

режних схилів і гідрографічної мережі важливим елементом 

технології вирощування лісових насаджень є підготовка 
посадкових місць. Вона повинна забезпечувати найбільш 

сприятливі умови для росту дерев і чагарників, необхідну 

розпушеність ґрунту, добру аерацію, водомісткість коре-
невмісного шару, а також максимальну механізацію 

лісокультурних робіт. 

З метою уніфікації технології створення кореневмісного 
шару посадкових місць заданих параметрів Інститут лісового 

господарства та агролісомеліорації УААН (м. Харків) всю 

різноманітність форм рельєфу примережних схилів і 
гідрографічної мережі за їх топографічними, ґрунто-

гідрологічними та іншими показниками пропонує об’єднати 

в категорії лісомеліоративної площі (ЛМП). 
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області, у 60 км від Азовського моря. Створені в цьому 
масиві насадження різних типів у значній мірі відображають 

історію степового лісорозведення в нашій країні. Більша 

частина з’їздів і нарад із степового лісівництва – у 1884, 
1891, 1908, 1948, 1957, 1965 рр. – відбулись у Великоана-

дольському лісництві. 
Разом з насадженнями Маріупольської лісової дослідної 

станції він являє собою перлину масивного, смугового та 
яружно-балкового степового лісорозведення. 

Великоанадольський масив і прилегла до нього зі сходу 
ділянка Маріупольської лісової дослідної станції розміщенні 
в межах Гуляй-пільського плато на висоті 213-277 м над 
рівнем моря. Територія масиву перерізана з південного сходу 
на північний захід балкою Кашпалач з численними 
розгалуженнями. Рівень ґрунтових вод варіює в межах 6-
20 м з виходом у деяких балках на денну поверхню. 

Клімат району розміщення масиву відрізняється конти-
нентальністю, середньорічна кількість опадів складає 430 мм. 
Ґрунти – чорноземи звичайні середньогумусові потужністю 
80-100 см. Підґрунтя – лісоподібний суглинок. 

Дослідженнями Маріупольської дослідної станції лісів-
ництва встановлено, що в результаті тривалого впливу 
лісонасаджень на степовий ґрунт збільшився вміст гумусу 
і товщина гумусового горизонту, покращуються гідрологічні 
умови. 

Початок робіт із створення Великоанадольського масиву 
під керівництвом лісничого В.Е. Граффа датується до 
1843 роком. Спочатку насадження створювались за 
садівничим методом – великими саджанцями ясена 
звичайного, клена гостролистого, береста (в’яза листуватого), 
в’яза гладкого, дуба черешчастого та інших висотою до 
1,5 м і віком 5-6 років. Посадка виконувалась при розміщені 
на 1 га 2,4 тис саджанців у квадрат через 2,1 м. Таке 
розміщення забезпечувало рівномірний розвиток кореневої 
системи і надземної частини. 
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З метою скорочення витрат і періоду змикання насаджень 

наступник В.Е. Граффа лісничий Л.Г. Барк у 1867-1877 рр. 

застосував рядкові посадки 2-3 річними сіянцями з розмі-

щенням 2,1 × 0,35 м, при якому змикання крон у ряду 

наступало на третьому році, що скорочувало роботи та 

догляд за ґрунтом у рядах. Зникання крон між рядами 

наступало на 8 році. 

За барківським методом створювались переважно чисті 

насадження ясена звичайного, акації білої, ільмових 

(переважно береста), клена татарського, акації жовтої. Рідше 

застосовувалось змішування чистими рядами ясена і береста. 

Успішний ріст насаджень у перші роки і відносна дешевизна 

посадок сприяли розширенню степового лісорозведення. 

Були відкриті казенні степові лісівництва: Володимирівське, 

Рацинське, Ялинське, Комісарівське тощо. Однак насадження 

барківського типу виявились нестійкими, і у 80 роках 

ХІХ століття відбулась масова поява суховершинності. 

Чисті насадження ясена, ільмових, білої акації виявились 

нездатними захистити ґрунт від задерніння, що призводить 

до висушування ґрунту та передчасного всихання дерев. 

А.Л. Барк сам пересвідчився в недосконалості чистих ясевних, 

білоакацієвих та ільмових насаджень і почав створювати 

насадження з чагарників з уведенням дуба. 

Спочатку висаджувались жовта акація або клен татарський 

рядами. А через рік чи два у міжряддя висаджували сіянці 

дуба або висівались жолуді. Нестійкість чистих насаджень 

та всихання їх у ранньому віці на значних площах 

примусили лісоводів приступити до створення змішаних 

насаджень. Але й вони не завжди приносили позитивні 

результати. Робились спроби змінювати співвідношення порід, 

схеми розміщення дерев і чагарників. Значний внесок у 

розвиток Великоанадольського лісового масиву зробили 

Х.С. Полянський, Н.Я. Дахнов і особливо Г.М. Висоцький. 
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У складі яружних насаджень варто використовувати 

чагарники, що виконують ґрунтозахисну, ґрунтополіпшуючу, 

снігонакопичувальну та інші функції. При доборі чагарників, 

крім біологічної стійкості, необхідно враховувати їх 

пагонопродуктивність, стійкість до механічних пошкоджень, 

здатність до насіннєвого та вегетативного поновлення. 

Густоту садіння (сівби) в меліоративних і ґрунто-

охоронних лісових насадженнях потрібно встановлювати 

в кожному конкретному випадку, виходячи з цільового 

призначення насадження, топографічних та лісопридатних 

умов ділянки. 

При цьому провідним принципом є швидше отримання 

зімкнутого деревостану, що дасть можливість скоротити 

витрати на вирощування лісових культур і забезпечити 

більш раннє виконання ними меліоративних функцій. 

У снігорегулюючих і частково стокорегулюючих 

лісосмугам, що розміщуються на конусах виносу, де відсутня 

Таблиця 13.2 

Завдання головної породи за різних типів 

лісонасаджень 

Тип 

лісонасадження 
Завдання головної породи 

Водопоглинальні Розпушувати ґрунт і підґрунтя, мати глибоко 

проникну стержневу систему, створювати умови 

для переводу поверхневого стоку в глибинний 

Ґрунтоохоронні Добре скріплювати ґрунт і підґрунтя, мати 

добре розгалужену поверхневу кореневу систему, 

попереджувати змив і розмив 

Сніго- та стокоре-

гулюючі 

Створювати сприятливі умови для розпилу і 

поглинання поверхневого стоку, забезпечувати 

рівномірне снігозатримування 

Прияружні Забезпечувати швидке природне заліснення ярів 

за рахунок вегетативного та насіннєвого поновлення 

головної породи 
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конусах виносу створюють як за деревним, так і чагарниковим 
типом з рядковим або груповим розміщенням рослин. 

Лісові насадження для меліоративних і ґрунтоохоронних 

цілей повинні бути біологічно стійкими, довговічними, мати 

високі захисні властивості, бути цінними в господарському 

відношенні. Це досягається відповідним добором та зміщу-

ванням порід. При цьому враховують цільові призначення 

насадження, придатність ділянки для вирощування лісу, 

біологічні та меліоративні властивості дерев і чагарників. 

Для меліоративних і ґрунтозахисних лісонасаджень рекомен-

дований наступний асортимент деревних порід і чагарникових 

порід (таблиця). 

У відповідності з таблицею для кожного виду насадження 

підбирають головні та супутні деревні породи і чагарники. 

Вибір головної породи визначається тією роллю, яку вона 

повинна відігравати в тому чи іншому лісовому насадженні. 

Роль головної породи в меліоративних і ґрунтозахисних 

насадженнях. 

Супутні породи в меліоративних і ґрунтоохоронних 

насадженнях повинні виконувати допоміжну роль – сприяти 

росту головних, ущільнювати вертикальний профіль 

насаджень, гарантувати накопичення і забезпечення лісової 

підстилки з добривами водно-фізичними властивостями, 

покращувати родючість, водний режим ґрунту і підґрунтя 

тощо. 

Для успішного природного заростання ярів у склад 

насаджень доцільно вводити головні та супутні породи з 

інтенсивною продуктивністю кореневих паростків, відводок 

і кореневищ, а також насіння. Їх слід висаджувати в місцях 

локальних оповзнів, підмиву відкосів і розмиву русел, 

розміщувати згідно з вимогами порід до родючості та 

вологості ґрунту і підґрунтя. У русло та відкосозахисні 

насадження потрібно вводити вологолюбні дерева і чагарники 

з потужною кореневою системою. 
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Як показав пізніший досвід, для всієї великої території 
із звичайними чорноземами найбільше значення має деревно-

тіньовий тип посадки. Н.Я. Дахнов вбачав такий тип 

насаджень у наступному: квадратне розміщення сіянців дуба, 
пухнастого ясена, гостролистого клена, дрібнолистої липи. 

При цьому тіньові породи (клен та липа) розміщувались 

таким чином, що дуб і ясен були оточені ними з чотирьох 
сторін. Тіньові породи в процесі росту створюють і 

безпосередньо поліпшують сприятливу лісову ситуацію, 

яка сприяє успішному росту насаджень з пануванням дуба. 
У 1896-1902 на території Маріупольської смугової ділянки 

Г.М. Висоцький заклав досліди із заліснення балок, які 

пересікають ділянку в різних напрямках. Створені насадження 
майже досягли 100-річного віку і знаходяться у чудовому 

стані. 

Основними породами при залісненні балок був прийнятий 

по схилах дуб, по тальвегах – тополі чорна та біла, верба 
біла, вільха чорна. У якості супутніх порід використовувались 

ясен пухнастий та звичайний, ільмові, клен польовий, липа 

дрібнолиста, граб, акація біла та ін; у підліску – свидина, 
жимолость татарська, клен татарський, бересклет євро-

пейський, бирючина, бузина чорна, сумах, на узліссях – 

лох з іншими чагарниками. 
З деревних порід найбільш придатним виявився дуб 

черешчастий. Берест і клен ясенелистий по мірі росту 

випадали із насаджень або через поганий стан їх видаляли 

при рубках догляду. По верхніх частинах схилів ясен 

звичайний до 45-річного віку почав суховершити, хоча 

стовбури його досягли значних розмірів і діаметру. Іще 
менш стійким виявився ясен пухнастий. У заболоченій 

частині ділянки успішно росте верба біла. 

Змішані, зокрема дубові, насадження в порівнянні з 
чистими мають переваги в біологічному відношенні й 

найбільш повно відповідають різностороннім народногоспо-
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дарським вимогам. Проте є й інші думки. Наприклад, 
учасники експедиції Дніпропетровського держуніверситету 

(Л.Л. Бельгард, 1962) вважають, що чим жорсткіші умови 

росту лісу, тим більше переваг мають чисті деревостани, 
так як змішані насадження вносять іще один негативний 

фактор – міжвидову боротьбу. На жаль, у цьому важливому 

питанні учасники експедиції не врахували основну умову 
при закладці змішаних насаджень – ретельного підбору 

порід, стійких для даного місця росту й розвитку, з 

переважанням позитивного взаємовпливу. 

Якщо зрівняти добре вирощені чисті насадження з 

невірно закладеними змішаними, то порівняння завжди 

буде на боці чистих культур. Іншим, таким же недостатнім 

обґрунтуванням для рекомендації чистих насаджень є 

посилання Л.Л. Бельгарда на спостереження Г.І. Танфілєєва 

в Шиповому лісі, де на солонцях випадають майже усі 

породи за винятком дуба. 

Мистецтво степового лісовода полягає в тому, щоб 

відповідним добором порід, способів їх змішування та 

заходів агротехніки забезпечити створення стійких насаджень 

не тільки в звичайних, але й у найбільш жорстких, 

несприятливих для лісу умовах степу. Накопичений досвід 

і знання достатні для створення змішаних насаджень не 

тільки на чорноземах звичайних, але й на чорноземах 

південних, темно-каштанових ґрунтах і навіть на солонцях. 

Інтерес представляє і думка Ф.Н. Харитоновича, який 

працював у Великому Анадолі. Він також висловлюється 

за створення в Степу чистих насаджень, вважаючи, що 

дуб після 10 років відчуває гнітючу дію підгону, починає 

відставати у рості й відмирає. Проте й цей висновок 

заснований на невдало створених змішаних насадженнях. 

При створенні лісонасаджень до головних порід необхідно 

домішувати такі супутні породи і чагарники, які, не 

конкуруючи, сприяють їх росту та покращенню стійкості. 
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підмиву берегів балок, розміщуючи їх біля тіньового краю на 

решітках дна по основі прилеглого берега. У місцях підмиву 

берега лісосмугами садять на протилежному підмиву боці. 

Ґрунтозахисні насадження застосовують у місцях 
локальних розмивів та зсувів по мірі їх виникнення. Крім 

попередження руйнування ґрунту, вони сприяють також 

процесам природного облисіння прилеглих до них яружних 
ділянок. Аналогічно насадження доцільно застосовувати, і 

для закріплення пухких нестійких осипань, що формуються 

біля підніжжя яружних відкосів. 
Руслозахисні лісові насадження створюють на берегових 

і вершинних ярах з незавершеним процесом формування 

профілю рівноваги з метою послаблення процесів розмиву 
дна та підмиву крутих відкосів. На ярах з нерегульованим 

стоком з водозбору їх розміщують біля основи підмиву у 

вигляді суцільних або переривчастих водобійних стрічок 
або бордюрів. На таких же ярах, але із зрегульованим стоком, 

а також на донних ярах, що знаходяться на початковій 

стадії розвитку, їх функції покладають на живі загати та 
напівзагати. 

Насадження – мулофільтри розміщують на конусах 

виносу берегових і вершинних ярів з метою попередження 
їх розмиву та затримання продуктів виносу в балки і 

річки. Вони можуть мати різний вигляд і розміщення, що 

визначається розміром і стабільністю конуса виносу. 

Ґрунтозахисні лісонасадження повинні мати цілісну 

структуру, тому на розмитих примережних схилах смугові 

або куртинні насадження створюють за деревно-чагарниковим 

типом. На яружних землях у місцях локальних розмивів, 
зсувів застосовують групові посадки деревних і чагарникових 

порід з розміщенням посадкових місць на зближеній (0,3-

0,4 метри) відстані. Уздовж русла ярів створюють алейні 
осадки за деревним або деревно-чагарниковим типом, або 

бордюри з одних чагарників. Мулофільтри на яружних 
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водами. Їх застосовують у вигляді смуг, куртин і масивів, 
що залежить від топографічних, гідрокліматичних та інших 
характеристик об’єкта, що меліорується. 

Смугові водопоглинаючі лісові насадження створюють 
у гирловій частині великих улоговин з водозбором не 
більш 5 га, тобто в місцях проходження значного об’єму 
концентрованих поверхневих вод, але тільки при наявності 
в ґрунті на глибині 1,5-2 метрів водонепроникних горизонтів 
з нахилом у бік гідрографічної мережі. Якщо на берегах 
лощин, у які впадають улоговини, є зсуви, то водопоглинаючі 
насадження не створюють. 

Масивні водопоглинаючі лісові насадження розміщують 
у вершинах лощин (водозбір більше 50 га) та балок (водозбір 
більше 300 га), у які по залужених улоговинах надходить 
великий об’єм концентрованих поверхневих вод. Обов’язкова 
умова їх застосування – наявність під делювіальними 
відкладами по днищу і берегах лощин і балок водонепро-
никних горизонтів, що мають нахил у бік нижніх ланок 
гідрографічної мережі. 

Водопоглинаючі лісові насадження створюють щільну 
конструкцію за деревно-чагарниковим типом. До їх складу 
входять деревні породи з глибокою стержневою кореневою 
системою, що забезпечує інтенсивне переведення поверх-
невого стоку в глибинний. 

До яружних насаджень належать прияружні, руслозахисні, 
мулозатримуючі та інші. 

Площа, характер розміщення та черговість їх створення 
встановлюють для кожного об’єкта (яру або групи ярів) 
окремо, враховуючи територіальне його (їх) місцезнаходження 
та стан: стадію розвитку яру та ступінь сформованості його 
частин (вершин, відкосів, русла, конуса виносу), ґрунтові 
та гідрологічні умови, наявність, характер, інтенсивність 
ерозійних процесів, характер і стан рослинності тощо. 

Прияружні лісові смуги розміщують у межах гідро-

графічної мережі тільки біля даних розмивів або в місцях 
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Накопичений досвід із створення змішаних насаджень 
у Великоанадольському лісництві та Маріупольській ділянці 
дає підставу оцінити використання в якості компонентів 
дуба великого різноманіття деревних порід. 

Перші способи створити змішані насадження шляхом 
чергування чистих рядів ільмових і ясена звичайного за 
барківським типом виявилися невдалими. Ільмові через 
засихання прийшлося вирубати і широкі проміжки між 
рядами ясена задерніли, що різко погіршило стан насаджень. 

Яскравим прикладом невдалого змішування порід, без 
врахування їх біологічних особливостей, є насадження так 
званого нормального типу. У цьому типі посадок через 
близьке розміщення ряду сіянців ільмових і дуба останній 
заглушався й гинув, а чисті насадження, що в результаті 
цього створювалися, вологовимогливих ільмових культур 
також засихали. 

Стійкі, довговічні та високопродуктивні лісові культури 
в степах появилися лише після того, як Г.М. Висоцький і 
Н.Я. Дахнов почали в 1893-1894 рр. створювати змішані 
насадження з врахуванням біологічних та екологічних 
властивостей деревних і чагарникових порід, добираючи 
до дуба в якості компонентів такі супутні деревні породи і 
чагарники, які сприяють його росту, не являючись виразними 
конкурентами. 

Проведені експерименти показали, що добрі результати 
дає чергування дуба в ряду з черемхою звичайною через 
чагарник. Помітне посилення росту та збільшення про-
дуктивності дубово-черемхового насадження відбулося не 
тільки в результаті сприятливих для дуба лісівничих 
властивостей черемхи звичайної, але й підвищеного 
вмісту в її опаді (листі) азоту й зольних елементів. 

Гнітючий вплив на дуб здійснює черемха пізньоцвітня, 
яка з перших років швидко росте у висоту й особливо по 
ширині крони. У посушливих умовах степу вона виявилась 
нестійкою. 
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Позитивний вплив на ріст дуба здійснює граб, який не 
тільки утворює стійкий 2-й ярус, але частково бере участь 

у формуванні 1-го ярусу, складаючи в ньому 8 % від числа 

стовбурів дуба. 
Таким чином, більшість досліджень показує, що змішані 

насадження дуба мають перевагу над чистими. У віці 50 років 

в насадженнях дуба за участю різних супутніх порід 
особливо чіткою виявилась роль дерев 2-й ярусу в очищенні 

стовбурів від сучків і у попередженні їх від появи водяних 

пагонів. Особливо добрий стан стовбурів у дубових 
насадження з 2-им ярусом і з черемхи звичайної, граба, 

клена польового. 

Добрі наслідки отримані від змішування дуба з кленом 
гостролистим через калину і з липою дрібнолистою через 

ліщину. У культурах дуба без дерев 2-го ярусу лише з 

чагарником спостерігається наявність водяних пагонів на 

стовбурах та слабка їх очищуваність від сучків. 
Винятково низьку виробність (40 м3/га) показали 

30-річні насадження дуба черешчастого з кленом ясене-

листим, який відрізняється нестійкістю в посушливих 
умовах, поганими лісоутворюючими властивостями: при 

швидкому рості в молодості пригнічує інші породи, але і 

сам абсолютно не виносить затінення. 
Легкість збирання насіння ясена звичайного при майже 

щорічному рясному плодоношенні, висока приживлюваність 

його сіянців і швидкість росту в перші роки сприяли 

масовому створенні ясеневих насаджень, починаючи з 70-х 

років ХІХ століття. 

Спостереження, виконані у Великоанадольському масиві, 
показали, що ясен звичайний в умовах плато є породою 

малопосухостійкою. Масові посадки ясена, здійснені в 

період 1867-1888 рр. у вигляді чистих насаджень або при 
чергуванні рядів ясена і береста (іноді в’яза), виявились 

нестійкими і починали рано суховершити. Ослаблені посухою 
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щільну конструкцію за деревно-чагарниковим та чагарниковим 
типами. На ділянках, здатних заноситись снігом, таким 
насадженням надають комбіновану структуру (продуваєму 
з боку сніговітропотоку та щільну в інших місцях), що 
попереджує пошкодження насаджень наносами снігу, 
виключає утворення снігових наметів і формування 
поверхневого стоку вздовж їх узлісь. 

Структуру ґрунтозахисних насаджень встановлюють з 

врахуванням ряду факторів. Прибалкові лісосмуги, що 

розміщують вздовж брівки діючих берегових ярів, при 

відсутності зимових вітрів або при їх напрямку, паралельному 

бровці яру, створюють щільну структуру за деревно-

чагарниковим типом, а у випадку перпендикулярного їх 

підходу – ажурну з боку полів та щільну – в іншій частині. 

Останнє дозволяє уникнути формування ерозійних потоків 

під час сніготанення та сприяють кращому зволоженню 

балкових відкосів. 

Прибалкові лісосмуги (насадження), які розміщують 

вздовж брівки діючих вершинних ярів, поверхневий стік у 

які поступає не тільки через вершину, але й з боків, створюють 

щільну структуру за деревно-чагарниковим типом. В окремих 

випадках з метою кращого снігозатримання на ділянках, 

що заносяться снігом, у крайніх з боку поля рядах 

спеціальними рубками смугам надають ажурної структури. 

Протиерозійні лісові насадження на гідрографічній мережі 

створюють смугові, масивні та куртинні з водорегулюючими 

(стокорегулюючими, водопоглинальними) ґрунтозахисними, 

берегозахисними, мулозатри-муючими функціями. Тут же 

створюють інші насадження з метою захисту водних об’єктів, 

закріплення та господарського використання сильноеро-

дованих земель. 
Водопоглинальні (водорегулюючі) лісові насадження 

розміщують у гирловій частині улоговини й балок з метою 
поліпшення режиму живлення річок і водоймищ ґрунтовими 



Грабак Н.Х. 

122 

Снігорегулюючі лісосмуги на примережних схилах 
створюють вузькими (8-10 метрів), в основному ажурної 
структури за деревним або деревно-тіньовим типом. 

При наявності на схилі мілких улоговин у їх склад на 
«робочих ділянках» вводять низькорослі чагарники. 

Ґрунтозахисні лісові насадження застосовують на 
примережних схилах з метою попередження подальшого 
їх руйнування та більш раціонального господарського 
використання еродованих земель. У цю категорію входять 
як смугові снігорегулюючі, так і спеціальні лісові насадження. 
Розміщення, розмір та конфігурація їх у кожному випадку 
визначаються конкретними умовами ділянок. Спеціальні 
масивні та куртинні ґрунтозахисні насадження обов’язкові 
на сильнорозмиваючих і непридатних для сільського 
господарства ділянках у нижній частині примережних 
схилів. 

Масивні й смугові ґрунтозахисні насадження утворюють 
також на примережних схилах з метою меліорації ярів і 
раціонального господарського використання між’яружних 
і прияружних площ. Розміщують їх з врахуванням характеру 
і стану об’єкта, що меліорується, враховуючи, що головним 
завданням таких насаджень є їх вплив на процеси природного 
заліснення ярів. До заліснення на таких площах проводять 
підготовчі роботи (планування, засипання мілких ярів тощо), 
а також заходи щодо попередження можливих ерозійних 
процесів (будівництво водозатримуючих і водовідвідних 
валів та ін.) 

Враховуючи, що інтенсивність розростання лісових 
насаджень за рахунок вегетативного поновлення дерев і 
чагарників можливе лише за умови оголення та механічних 
пошкоджень їх коріння, прияружні лісосмуги розміщують 
тільки на прияруж’ї по брівках тих берегових і вершинних 
ярів, у яких стадія формування відкосів ще не закінчилась. 

Ґрунтозахисні масивні насадження на примережних 
схилах, у тому числі на міжбалкових площах, створюють 
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дерева ясена пошкоджуються в’їдливою древесницею, що 
прискорює занепад таких насаджень. 

Ясен пухнастий в умовах плато є небажаним компонентом 

дубових насаджень. 

В умовах тальвегів і нижніх частин схилів балок в 

районах із звичайними чорноземами ясенові насадження 

досить стійкі, високопродуктивні і досягають значного 

віку. Так, до нашого часу в тальвезі балки «Кашлагачик» 

збереглися невеликі ділянки ясена звичайного перших 

посадок В.Е. Граффа. Окремі дерева у віці 120 років досягли 

висоти 25 м. 

Вивчення росту і продуктивності білоакацієвих насаджень 

у лісових масивах на чорноземах звичайних проводилось 

на Маріупольській ділянці Великоанадоьського масиву. 

Досліджувались як чисті білоакацієві насадження з підліском, 

так і в суміші з дубом черешчастим, ясенем звичайним, 

кленом гостролистим. 

Аналіз отриманого матеріалу показав, що за своїм 

ростом дорослі білоакацієві насадження, як чисті, так і в 

суміші з іншими деревними породами, в умовах плато на 

чорноземах звичайних не мають переваги перед дубовими 

насадженнями і навіть дещо відстають від них за 

продуктивністю. Стовбури білої акації викривленні та менш 

гінкі. Крім того, біла акація в таких умовах менш довговічна, 

тому створення насаджень з неї в умовах плато на 

чорноземах звичайних можна вважати недоцільним. 

Закладені в 70-х роках ХІХ століття безпідліскові 

білоакацієві насадження у Великому Анадолі на плато 

починали рано суховершити і відмирати. Від них залишились 

на невеликій площі вимираючі насадження другого і третього 

поколінь, які потребують зміни більш повноцінними 

насадженнями. 

Клен гостролистий є загальновизнаним добрим компо-

нентом не тільки природних гаїв, але й штучних дубових 
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насаджень на чорноземах звичайних, де він утворює в 

основному 2-й ярус за участю і в 1-му ярусі. 

У змішаних насадженнях на плато клен гостролистий 

перевищує дуб по висоті до 15-20 років, що потрібно 

враховувати при розміщені посадкових місць. Після цього 

періоду клен відстає у своєму рості від дуба, і до 50-

річного віку 70-80 % дерев складають 2-й ярус, інші входять 

у 1-й. Наявність клена у верхньому ярусі можна регулювати 

рубками догляду. 

Клен гостролистий є доброю домішкою в ясеневих, 

білоакацієвих і гледичевих насадженнях, поліпшуючи умови 

їх росту та сприяючи формуванню та покращенню якості 

стовбурів основної породи насадження. 

У чистих же насадженнях або в суміші з іншими 

породами однакового з ним темпу росту клен гостролистий 

після 15-20 років, не відчуваючи пригнічення дерев інших 

високорослих порід, значно повільніше зменшує приріст 

по висоті і дає відносно великі запаси деревини. 

Цікаво відзначити, що клен гостролистий, як і дуб, 

стійкий до в’їдливої древесниці. Майже не пошкоджується 

він й іншими шкідниками і хворобами. 

Добрий ріст і висока продуктивність вказують на 

можливість вирощування в північно-степовій підзоні 

насаджень клена гостролистого, які майже не поступаються 

насадженням дуба. 

 

Контрольні запитання 

1. Який характер носять лісові насадження Степу? 

2. Що таке байрачні ліси, і які породи в них переважають? 

3. Що таке заплавні ліси, і які породи там ростуть? 

4. Охарактеризуйте лісорослинне районування степової 

зони. 

5. Що являє собою Великоанадольський лісовий масив? 
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Снігорегулюючі (водорегулюючі) лісосмуги застосовують 

у районах, де кількість зим зі сніговим покривом перевищує 

50 %, а явища снігопереносу досить часті, що погіршує 

водний баланс полів. Створюють їх з врахуванням напрямку 

та швидкості переважаючих вітрів узимку, а також ухилів, 

які сприяють виникненню ерозії ґрунтів. 

З метою попередження знесення снігу з вододілів на 

навітряні схили снігорегулюючі лісосмуги розміщують у 

верхній частині привододільного схилу. На навітряних 

схилах, де процеси перенесення снігу йдуть більш інтенсивно, 

їх розміщують на примережних схилах. 

Якщо переважаючий напрямок зимових вітрів близький 

до напрямку горизонталей або ж співпадає з ним, то 

спеціальні снігорегулюючі лісосмуги на примережних схилах 

не застосовують. 

Якщо напрямок переважаючих взимку вітрів близький 

до загального падіння схилу місцевості, то сніговий покрив 

на водозборі можна регулювати разом з іншими видами 

лісових насаджень (стокорегулюючими, ґрунтозахисними 

тощо). 

Прибалкові снігорегулюючі лісосмуги створюють з 

врахуванням ширини балки, відстані впливу смуг на 

швидкість зимових вітрів, експозиції примережних схилів. 

Якщо безліса балка відносно вузька і протилежний (за-

вітряний) примережний схил північної експозиції захищений 

від вітру, то снігорегулюючу прибалкову смугу там не 

створюють. Якщо ж балка широка і примережний (завітряний) 

примережний схил південної експозиції не захищений від 

вітрів взимку, то такі насадження застосовують. При 

необхідності регулювання снігового покриву та відсутності 

інтенсивних ерозійних процесів на примережному схилі 

замість прибалкових смуг створюють верхньоберегові лісові 

насадження з такими ж функціями. 
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до їх складу вводять чагарники. Кількість та їх розміщення 
встановлюють у кожному конкретному випадку, виходячи 
з характеру та інтенсивності поверхневого стоку, що 
надходить. Так, на схилах з невеликими улоговинами, по 
яких проходить невеликий об’єм розпиленого стоку, у 
крайні ряди лісосмуг на «робочих ділянках» вводять 15-25 % 
низькорослого чагарнику. На схилах, де поряд з невеликими 
улоговинами, є й великі, по яких проходить більш концентро-
ваний стік, у склад лісосмуг на «робочих ділянках» вводять 
до 50 % чагарників. Дерева і чагарники в таких місцях 
змішують чистими рядами. 

На схилах з великими улоговинами, по яких проходить 
відносно великий об’єм концентрованого стоку, лісосмуги 
на «робочих ділянках» створюють з одних щільних рядів 
чагарнику. 

Стокорегулюючі улоговинно-смугові насадження залежно 
від конкретних умов створюють різної структури та ширини. 
Якщо їх розміщують по улоговинах на примережному 
схилі, де вони одночасно виконують функції вітроломів, 
їм надають комбінованої структури. 

Стокорегулюючу їх частину формують шляхом садіння 
чагарників безпосередньо в улоговинні в межах зони 
максимального рівня поверхневого стоку. Вітроломну їх 
частину створюють з одного або двох вітропроникних рядів 
високорослих дерев, які розміщують по берегах улоговин. 

Якщо в завдання стокорегулюючих улоговинно-смугових 
насаджень входить регулювання снігового покриву, їх частину 
з одного-двох сніговітропроникних у нижній частині рядів 
високорослих дерев розміщують вздовж брівки улоговини 
з боку підходу сніговітропотоку. Така структура забезпечує 
максимальне відкладення снігу безпосередньо в зоні 
проходження концентрованих потоків, тобто по дну улоговин, 
що покращує умови поглинання вологи ґрунтом і порівняно 
рівномірний розподіл снігу на прилеглих примережних 
схилах. 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

81 

Рис. 2. Заліснений схил балки 

Рис. 3. Байрачний ліс у Північностеповій підзоні 

6. Хто і коли розпочав роботу із закладання Великоана-

дольського лісу? 

7. Розкажіть про садівничий метод закладання лісу. 

8. Як рекомендував садити ліс Барк? 

9. Чому барківські насадження виявились нестійкими? 

10. Що таке деревно-тіньовий спосіб посадки лісу? 

11. Які породи дерев найбільш придатні для різних частин 

балок? 

12. Чому Бельгерд віддавав перевагу чистим насадженням? 

13. Чому в багатьох випадках змішані насадження дерев 

не давали позитивних результатів? 
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План 

1. Загальна характеристика Рацинського лісового масиву 

2. Пошуки Ю.А. Леманом різних варіантів насаджень лісу 

3. Лісорозведення по балках і ярах 

4. Особливості росту окремих деревних порід, їх змішування 

на різних елементах рельєфу підзони 

5. Історія заліснення та сучасний стан Дубової балки 

 

Прикладом вдалого досвіду вирощування лісу в даній 

підзоні є Рацинський масив площею 1895 га. Це єдиний із 

масивів, створений у позаминулому столітті в зоні чорноземів 

звичайних, перехідних до південних. Закладений він у 

1876 р. в 20 км на схід від м. Вознесенська і на даний час 

складає основу Вознесенського лісництва. Масив розта-

шований на висоті 100-110 метрів над рівнем моря і 

перерізаний з півночі на південь широкою балкою з 

численними розгалуженнями. 

Умови місця вирощування характерні для великого 

фізико-географічного району з увало-балковим рельєфом, 

де є великі площі непридатних для сільського господарства 

земель, які можна використати для посадки лісових масивів. 

Найбільш сприятливими умовами для росту лісової 

рослинності відрізняються тальвеги та нижні схили балок, 

захищені від суховіїв. Ґрунти тут глибоко гумусовані та 

добре зволожуються поверхневими водами. Менш сприятливі 

Лекція 10 

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ В 

СЕРЕДНЬОСТЕПОВІЙ 

ПІДЗОНІ СТЕПУ 
 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

119 

додаткових лісосмуг на їх робочих ділянках зменшуються 

до мінімуму навіть при їх посиленні за допомогою чагарників 

або найпростіших гідротехнічних споруд. Тому для заре-

гулювання значного об’єму поверхневого концентрованого 

стоку, що надходить з водозбору, ці лісосмуги потрібно 

поєднувати зі стокорегулюючими улоговинними смугами 

або куртинними насадженнями. 

Стокорегулюючі (водозатримуючі) улоговинно-смугові 

насадження створюють на великих улоговинах у межах 

земель примережного фонду. У залежності від топографічних 

та гідрологічних умов місцевості та меліоративних завдань 

їх застосовують як самостійно, так і в комплексі з іншими 

видами протиерозійних насаджень як на гідрографічній 

мережі, так і за її межами. 

Якщо примережний схил порізаний лише великими 

улоговинами, а напрям основних вітрів паралельний до 

горизонталей, то для перехоплення концентрованих потоків 

і попередження можливого розмиву ґрунту застосовують 

тільки улоговинно-смугові насадження. У всіх випадках 

улоговинно-смугові стокорегулюючі лісові насадження 

примережного фонду розміщують з врахуванням можливості 

поперечного обробітку ґрунту та забезпечення ефективного 

вітро- та снігорегулювання. У першу чергу, їх створюють по 

тракторопрохідних улоговинах. Більш мілкі тракторопрохідні 

улоговини залужують. 

При значній густоті великих улоговин та інтенсивному 

розмиві ґрунту в місцях переходу улоговин у лощини і 

балки улоговинно-смугові (улоговинно-куртинні) стоко-

регулюючі насадження розміщують у гирловій їх частині. 
Основні та додаткові стокорегулюючі лісосмуги на 

примережних схилах створюють ажурну конструкцію за 
деревно-тіньовим типом, що забезпечує одночасно і високу 
їх ефективність у регулюванні снігового покриву на полях. 
Для посилення меліоративної дії на «робочих ділянках» 
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Примережні схили часто бувають розчленовані великими 

улоговинами на ізольовані ділянки. У таких місцях сто-

корегулюючі функції як основних (магістральних), так і 

вздовж їх брівок. Якщо ж один берег крутий, а другий 
похилий і придатний під багаторічні насадження, то 
прибалкову лісосмугу створюють тільки вздовж брівки 
крутого берега. 

Якщо берег балки та нижня частина примережного схилу 
зайняті пасовищами, а на ріллі, віддаленої від брівки на 
значну відстань, ґрунт піддається ерозії, то прибалкову 
стокорегулюючу смугу розміщують по горизонталях на 
межі орних і пасовищних земель. 

При інтенсивному розмиві берегів балки стокорегулююча 
дія прибалкових лісосмуг у місцях концентрованого потоку 
води, що надходить з водозборів, посилюється гідротехнічною 
спорудою. 

У місцевостях, де переважає дощовий стік, при 
розрахунку ширини міжсмугових просторів на примережних 
схилах використовують показники модулів максимального 
витрачання зливового стоку та виходять з допустимих 
нерозмиваючих швидкостей водних потоків для ріллі з 
відповідними поправками на агрофон. 

Орієнтовано по ґрунтових зонах можуть бути прийняті 
наступні відстані між стокорегулюючими лісосмугами для 
схилів з прямою формою їх поперечного профілю. 

Таблиця 13.1 
Приблизна відстань між стокорегулюючими 

лісосмугами на схилах прямої форми, м 

Переважаючий ґрунт 
Крутість схилу, градуси 

до 2 2-3 3-4 4-6 

Чорнозем звичайний 

Чорнозем південний 

Каштановий 

Світло-каштановий 

290 

230 

180 

130 

240 

190 

150 

110 

210 

170 

130 

100 

190 

150 

120 

90 
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для цієї мети підвищені плато та пологі схили, вкриті 

малогумусними чорноземами звичайними, перехідними до 

південних при заляганні ґрунтових вод на недоступній 

для коріння глибині. Гірші умови для росту лісу мають 

погано зволожені верхні частини та перетини більш крутих 

схилів зі змитими ґрунтами. 

Спочатку в Рацинському масиві створювались переважно 
чисті ясеневі та білоакацієві насадження без підліску. З 

1884 року був введений нормальний тип закладки насаджень, 

який також виявився несприятливим для цих умов. Це 
примусило степових лісоводів вишукувати інші способи 

створення насаджень. 

Лісничий Ю.А. Леман, який у Рацинському лісництві 
заклав біля 1500 га лісу, почав уводити в степові насадження 

чагарники, а потім розробив і застосував оригінальний 

метод створення лісових культур, з яких до наших часів 
збереглися на певній площі майже 100-річні насадження. 

Групові культури закладались посадкою з розміщенням 

дерев дуба черешчастого, гледичії, ясена звичайного, в’яза, 
білої акації чистими групами 3 х 15 м і здебільшого 3 х 3 м. 

Такі групи дерев однієї породи розділялись одним-двома 

рядами чагарників і чергувались у шаховому порядку. У 
межах групи дерева розміщувалися на відстані 0,7 м одне 

від одного. 

Ю.А. Леман у 1901 році вказував, що неможливо для 
всіх місцевостей, для всіх ґрунтів і кліматичних умов нашого 

безмежного степу радити щось єдине, щоб в однаковій мірі 

відповідало всім цим умовам. Тому поряд із розробленим 
груповим методом створення лісових культур Ю.А. Леман 

рекомендував також створювати лісонасадження рядковою 

сівбою насіння на постійне місце. 
Більша частина дубових культур Рацинського лісництва 

в радянські часи створена посівом. При цьому жолуді 

висівались, як рекомендував Ю.А. Леман, восени в добре 
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підготовлений ґрунт рядами через 3 метри. Міжряддя 
протягом 2 років використовували під просапні культури, 

переважно під кукурудзу, а потім вводився шляхом посадки 

рядсупутніх деревних порід – клен гостролистий, гледичія, 
ясен звичайний при чергуванні з кленом татарським і жовтою 

акацією. Застосовувалось також садіння сіянців дуба навесні 

та наступне введення через два роки супутніх порід і 
підліску. Як при сівбі, так і при садінні стан дуба в цих 

культурах добрий. Підліскові породи успішно розселюються 

самосівом по всій площі. 

Стан же супутніх лісових порід, які були введені через 

два роки після дуба, у більшості випадків поганий. Не 

відрізняючись добрим ростом змолоду, вони погано 

переносять затінення кронами дуба і рано починають 

суховершити. У результаті цього залишаються дубово-

чагарникові насадження. 

На глинистих малогумосових чорноземах звичайних 

плато, перехідних до південних, дубові насадження можуть 

успішно рости і належать за продуктивністю до 2-3 шкал 

бонітету. 

Особливу увагу заслуговує лісорозведення по балках і 

тальвегах ярів. Ще в 1885 році В.П. Скаржинський писав, 

що в балках майже всі дерева ростуть з неймовірною 

швидкістю, і що дуб у південних балках сягає у 20 років 

таких розмірів, у яких у середній Росії він може досягти в 

30-40-річний період. 

У Рацинському масиві в кращих умовах зволоження 

(балки та інші понижені місця) успішно ростуть чисто дубові 

насадження достатньої зімкненості, без супутніх порід. 

Однак для формування повнодеревного стовбура без сучків 

потрібен підгін з тіньових порід, які не переганяють дуб у 

висоту. 
Із супутніх порід, які зустрічаються в дубових 

насадженнях Рацинського масиву на плато, винятково 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

117 

та примережного фонду земель по горизонталях з деяким 

спрямленням у місцях пересікання улоговин. 
Якщо схил крутістю 2-3 градуси порізаний мережею 

дрібних улоговин (глибиною до 0,5 м), то для посилення 
стокорегулюючих функцій лісосмуг вздовж нижнього узлісся 
в місцях перетину улоговин влаштовують земляні валики – 
розпилювачі. 

Якщо ж схил порізаний, поряд з мілкими, більш 
глибокими улоговинами (глибиною до 1,5 м), то в місцях 
перетину лісосмуг з улоговинами вздовж верхнього та 
нижнього узлісь для перехоплення та розпилення концент-
рованого стоку споруджують водозатримуючі вали із 
задернінням відводів на кінцях. 

Додаткові стокорегулюючі лісосмуги застосовують на 
схилах крутістю більше 1° при їх довжині понад 400 метрів. 
Якщо основна смуга такого ж призначення не забезпечує 
повного зарегулювання поверхневого стоку з водозбору, 
їх розміщують як безпосередньо вздовж брівки мережі, так 
і на деякому віддалені від неї. 

Якщо гідрографічна мережа (улоговини, яруги, балки) 
і нижня частина примережного схилу зайняті під пасовища, 
а рілля, що знаходиться вище по схилу, піддається ерозії, 
то додаткову стокорегулюючу смугу розміщують по межі 
пасовищного та орного угідь. У місцях проходження 
концентрованих водних потоків з водозабору додаткові 
стокорегулюючі смуги посилюють гідротехнічними спо-
рудами. 

Прибалкові лісосмуги можуть бути прибровковими, 
магістральними і одночасно виконувати функції додаткових 
стокорегулюючих смуг. 

Доцільність застосування прибалкових лісосмуг зі стоко- 
та вітрорегулюючою функціями обумовлена конкретними 
умовами місцевості. 

При великій крутизні (понад 15 градусів) обох берегів 
балки, прибалкові стокорегулюючі лісосмуги розміщують 
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План 

1. Лісові насадження на примережних схилах 

2. Лісові насадження на гідрографічній мережі 

3. Добір порід і техніка посадки меліоративних насаджень 

 

Насадження на примережних схилах. У відповідності 

до функцій таких насаджень до них належать водорегулюючі, 

стоко-, снігорегулюючі та ґрунтозахисні. Для регулювання 

стоку, розподілу снігу на полях, кольмотації твердого стоку 

та водопоглинання в межах земель примережного фонду 

можна застосовувати і спеціальні улоговинно-смугові або 

улоговинно-куртинні насадження. 

Стокорегулюючі (водорегулюючі) лісові смуги призначені 

для розпилу та затримання поверхневого стоку, а також 

регулювання водного режиму на прилеглих до них площах. 

На землях примережного фонду створюються насадження 

у вигляді основних магістральних і додаткових лісосмуг. Їх 

розміщення і ширину встановлюють, виходячи з конкретних 

гідрокліматичних умов місцевості, топографічних особли-

востей водозбору, виду, об’єму та інтенсивності поверхневого 

стоку. 

Основну (магістральну) стокорегулюючу лісосмугу 

завширшки 15-21 м розміщують на межі приводороздільного 

Лекція 13 

ЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ 

НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ 

ПРОЯВУ ВОДНОЕРОЗІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
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сприятливий вплив на дуб здійснюють клен гостролистий 
і польовий, невелика кількість стовбурів яких, рівномірно 
розподілених на площі в дубовому насадженні, забезпечує 
затінення ґрунту та розпушеність його. При цьому клени 
гостролистий і польовий ростуть, не поступаючись одне 
одному по висоті й частково входять у перший ярус. Добрий 
ріст кленів гостролистого та польового спостерігається 
також у чисто кленових насадженнях, створених на плато 
Ю.А. Леманом. 

Ясен звичайний на плато після 30 років зменшує приріст, 
ушкоджується в’їдливою древесницею, і у віці біля 40 років 
розпочинається процес його випадання із насадження, що 
веде до зменшення продуктивності дубового насадження. 

В умовах долин, балок ясен звичайний поступається 
дубу за розмірами, але росте успішно, даючи гінкі, добре 
очищенні стовбури, досягаючи 65-річного віку. 

Ясен пухнастий в умовах плато Рацинського масиву 
рано всихає і значно поступається за ростом та стійкістю 
ясену звичайному. 

Гледичія, розповсюджена в дубових насадженнях 
Рацинського масиву, в умовах плато немає особливого 
значення, оскільки в цих умовах можуть успішно рости більш 
цінні супутні породи, наприклад, клени, за винятком 
ясенелистого. Значення гледичії в дубових насадженнях 
середньостепової підзони збільшується в гірших умовах, у 
верхніх частинах схилів, на вододілі. У цих умовах доцільно 
також використовувати ялівець вірчинський, який успішно 
росте в Рацинському масиві. 

В умовах тальвегів і нижньої частини схилів балок 
можлива участь великої кількості деревних порід. Крім 
згаданих можуть бути використані липа, граб, береза 
бородавчаста, модрина, каштан кінський, черемха звичайна; 
із чагарників добре ростуть у Рацинському масиві скумпія, 
кизил, жимолость татарська, клен татарський, бересклет 
європейський, свидина, бузина чорна, бірючина. 
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Доцільно нагадати висловлювання П.А. Костичела 
(1886 р.), Н.К. Генко (1888 р.), що успішний ріст насаджень 

у степу знаходиться в залежності від стану верхнього 

шару ґрунту. І.Н. Полєтаєв (1879 р.) у період, коли степові 
лісонасадження були суцільно вкриті дерниною, писав: 

«Головна перешкода для росту в степу великих дерев полягає, 

головним чином, у відсутності розпушеного верхнього шару 
лісового ґрунту». У 1908 році Фомін підкреслював особливе 

значення верхнього шару ґрунту, вказуючи, що коренева 

система розміщується переважно у верхньому 30 см шарі, 
що свідчить про засвоєння лісом вологи переважно із верхніх 

прошарків. 

Багаторічні спостереження, виконані в Рацинському 
масиві, показують, що на плато навіть насіннєві насадження 

ясена з підліском, що виключає задерніння і створює 

специфічну лісову ситуацію, знаходяться у задовільному 

стані лише до 30-35 років. Після цього вони починають 
зріджуватися і зменшувати продуктивність, відмираючи 

до 50 років, що пояснюється невідповідністю біологічних 

властивостей ясена умовам вирощування. У той же час дерева 
дуба та гледичії, що зустрічається в таких насадженнях, 

цілком здорові, стовбури їх ділові, в’їдливою древесницею 

не пошкоджені. 
Отже, в умовах плато середньостепової підзони ясеневі 

насадження нестійкі навіть при змішувані з іншими породами, 

які краще пристосовані до степових умов. 

Добрим ростом та підвищеною лабільністю відрізняються 

насадження ясена звичайного лише по балках при постійному 

додатковому зволожені ґрунту водами поверхневого стоку 
та при близькому заляганні ґрунтових вод. 

У дубо-ясене-кленовому насадженні Дубової Балки того 

ж Рацинського масиву у 65 років ясен звичайний складав 
по запасу деревини 30 %, стовбури його досягали висоти 

21 м, а діаметр 34 см. 
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Рис. 4. Полезахисна лісосмуга щільної конструкції 

Рис. 5. Система полезахисних лісосмуг 

Рис. 6. Полезахисна лісосмуга ажурної кострукції 
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пошкоджені дерева, періодично прочищають нижній ярус, 

вирубують чагарниковий підлісок і поросль дерев, видалених 

під час попередніх рубок, та супутні породи, які заважають 

росту головних порід. Рубки проводять за потребою, але 

не раніше, як через 5 років. 

Відбирають дерева для рубки при повній залистяності 

смуги в ясні безвітряні дні, коли добре видно результати 

впливу дерев одне на одне. Відібрані дерева позначають 

фарбою, розведеною гасом. Дерева і чагарники вирубують 

пізно восени до утворення стійкого снігового покриву. 

Пеньки залишають висотою 3-5 см з гладенькою поверхнею 

зрізу, без розщепів і задирань кори, гілки обрізають у рівень 

зі стовбуром гладеньким зрізом. Чагарники рубають біля 

самої шийки кореня. Вирубані (спиляні) дерева, чагарники, 

гілки одразу виносять зі смуги. 

 

Контрольні запитання 

1. Що Ви знаєте про роботу Ломиковського щодо створення 

полезахисних лісосмуг? 

2. Як оцінювали Докучаєв, Костичев, Ізмаїльський та інші 

вчені значення полезахисних лісосмуг? 

3. Як змінювалась площа під полезахисними лісосмугами 

в Україні? 

4. Які основні породи дерев використовуються для 

полезахисних лісосмуг в окремих областях Степу? 

5. Який відсоток від площі ріллі займають полезахисні 

лісосмуги в окремих областях Степу? 

6. Дайте визначення полезахисних лісосмуг. 

7. Що таке конструкція лісосмуг? 

8. Які Ви знаєте основні конструкції лісосмуг? 

9. Охарактеризуйте щільну конструкцію лісосмуг. 

10. Охарактеризуйте ажурну конструкцію лісосмуг. 
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Враховуючи цінність ясеневої деревини та успішний 
ріст ясена по тальвегах і нижніх частинах схилів балок, 
можна вважати доцільним створення тут дубових насаджень 
за участю ясена звичайного. 

Гледичія краще, ніж інші породи, пристосована до 
несприятливих умов. У більш сприятливих ґрунтово-
гідрологічних умовах (нижня частина схилів) гледичія не 
має переваги над іншими породами. 

Вивчення продуктивності гледичії при змішуванні з 
різними породами показує, що ефективність сумісного 
росту визначається не тільки біологічними особливостями 
гледичії та супутніх їй порід, але й способами створення 
насадження. 

При одночасній сівбі або садінні гледичії та дуба рядами, 
що чергуються, при міжряддях 1,5-2 м та більше обидві 
породи звичайно добре ростуть, не пригнічуючи одна 
одну. Попадаючи під часткове покриття гілками гледичії 
при більш швидкому її рості, дуб не припиняє свого росту 
у висоту, а тільки гілки колючої гледичії пошкоджують 
його листя. У цьому випадку, як і при затримці росту дуба 
з будь-яких причин, взаємодію порід регулюють рубками. 

При затіненні дубом, що, як правило, спостерігається 
в паросткових насадженнях, гледичія відстає у рості, у 
результаті чого зменшується продуктивність насадження. 
Причиною значного пригнічення гледичії може бути і 
неправильна закладка насаджень. 

Враховуючи шпаруватість крони гледичії, її участь у 
складі насадження, варто обмежувати 15-20 %, вводячи в 
ряди гледичії клен татарський та інші тіньові породи 2-го 
ярусу, а також чагарники. У дубо-гледичійових культурах 
це в усіх випадках попередить дуб від можливого 
несприятливого впливу гледичії. 

Клен гостролистий в умовах підзони є добрим 
компонентом дуба. Дубово-кленові насадження набагато 
кращі, ніж насадження без клена. 
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Клен гостролистий широко використовувався при ремонті 
чистих задернілих паросткових ясеневих насаджень. Однак 
в умовах задерніння він не здійснює позитивного впливу 
на покращення стану насадження. Не дав він значного 
ефекту в умовах плато і при введенні його в якості 
супутньої породи через два роки після посадки або посіву 
дуба черешчастого. Як і інші породи, введенні у міжряддя 
з ущільненим ґрунтом, клен росте погано і після змикання 
крон дуба переважно випадає із насадження; залишаються 
лише деревця, які випадково попали в особливо сприятливі 
умови. При цьому варто наголосити, що одночасне введення 
в насадження дуба клена гостролистого окремими рядами 
або ланками в одному ряді звичайно не впливає негативно 
на рості дуба, так як клен має вузьку вершину і, 
незважаючи на швидкий ріст у молодості, дуб не пригнічує. 

Біла акація в насадженнях на плато без додаткового 
зволоження сніговими наносами після 30 років починає 
засихати і до 40-45 років випадає із деревостану. 

Варто відзначити, що на чорноземах звичайних, 
перехідних до південних, середньостепової підзони випро-
бовувались й інші породи дерев: тополя канадська, ялівець 
віргінський, сосна звичайна та ін., однак вони виявились 
недостатньо пристосованими для вказаних умов. 

У 20 км на північний схід від Рацинського масиву 
знаходиться масив «Дубова Балка» Вознесенського ліс-
госпзагу Миколаївської області, який розміщений на балці, 
що виходить до річки Мертвовод. Насадження тут створені 
відомим діячем лісового лісорозведення Декарр’єром, який 
розпочав насаджувати ліс у 1876 році в нижній частині 
балки, а потім заліснив схили та орні землі плато, де 
заклав мережу полезахисних лісосмуг загальною площею 
87 га і два масиву площею 81 і 87 га. 

Полезахисні смуги збереглися до цього часу у вигляді 
підростових насаджень; більша частина міжсмугових полів 
заліснена. 
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продувної та ажурної конструкції. Дерева інтенсивно ростуть 

і починають пригнічувати одне одного. У цей період необхідно 

проріджувати деревостан, вирізати гілки на стовбурах, 

омолоджувати чагарниковий підлісок, надавати смугам 

продувної конструкції. При проріджуванні слід враховувати 

роль кожного дерева в насаджені. Розрізняють 3 категорії 

дерев: кращі, допоміжні й ті, що заважають кращим і 

допоміжним. Кращі – це дерева головної породи. У дуже 

густому деревостані вирубують і частину дерев головної 

породи. 

Допоміжні дерева – це ті, що ущільнюють намет, 

сприяють очищенню стовбурів кращих дерев від гілок, 

впливають на їх формування, виконують ґрунтоохоронну 

роль. Ними можуть бути дерева як головних, так і супутніх 

порід. Знаходяться вони переважно в нижній частині намету 

крон. 

До заважаючих відносять дерева, які затіняють головні 

породи і тим самим затримують їх ріст і розвиток, а також 

сухі, всихаючі та пошкоджені. Під час проріджування (у 2

-3 прийоми) їх повністю вирубують. Однак потрібно стежити, 

щоб зімкненість крон у смугах різних конструкцій була не 

нижчою 0,7-0,8, і не утворювалось просвітів у їхньому 

наметі. 

При формуванні продувної конструкції в лісосмугах, 

крім підчистки стовбурів, знищують гнилу поросль і 

чагарники в крайніх і внутрішніх рядах, а також підчищають 

на 1-5 м стовбури в залишених дерев. 

У стокорегулюючих лісосмугах при формуванні ажурної 

конструкції чагарники залишають у крайньому ряду з 

підвітряного боку, а в полезахисних – з навітряного. 

У третій період слід зберігати необхідну конструкцію 

та підтримувати життєвість і довговічність насаджень. 

Для цього регулярно вирубують усі сухі, всихаючі та 
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У перший період поліпшують умови росту головних 
порід, звільняють від пригнічення супутніми породами і 

чагарниками. Це досягається рубкою чагарників на пень і 

вкорочування гілок у супутніх порід, які затіняють головні. 
У прийнятих схемах розміщення головну породу, 

особливо таку повільноростучу, як дуб, розміщують чистими 

рядами: ширину міжрядь, що відокремлюють її від рядів 
супутніх порід, залишають 2,3-3 м. При цьому в початковий 

період зімкнення крон у рядах, проводять лише рубку 

чагарників, висаджених у рядах супутніх порід. Уперше 
чагарники вирубують восени на третьому році після садіння, 

надалі – регулярно через кожні 2-3 роки. Низькорослі й ті, 

що стеляться, вирубують рідше. Після цього молоді пагони 
значно краще галузяться, добре ростуть і утворюють низові 

крислаті намети. Це збільшує ажурність смуг, зменшує 

небезпеку сніговалу, забезпечує рівномірний розподіл снігу 

на прилеглому полі. 
У віці 8-10 років крони змикаються і в міжряддях смуг. 

Швидкорослі супутні породи можуть випереджати в рості 

дуб, затіняти його гілками і пригнічувати; тому в цей час 
необхідно гілки та цілі дерева супутніх порід, які затіняють 

дуб, вирубувати з метою освітлення. Одночасно вирубують 

сухі та дуже пошкоджені дерева усіх порід, у дерев з 
вилоподібним стовбуром видаляють двійчатки і трійчатки. 

При рядково-ямкових посівах жолуддями в кожній ямці 

залишають по одному кращому дубочку, а решту видаляють. 

У смугах, де головна порода акація біла, в’яз дрібно-

листий, береза, модрина, тополя та горіх, пригнічення, як 

правило, не спостерігається, тому й освітлювати їх не 
потрібно, а перші та наступні рубки полягають в омолодженні 

чагарників. Одночасно з рубками догляду в молодих 

лісосмугах культивують міжряддя, орють закрайки. 

У другий період вирощують стійкі високорослі й 

високоефективні в полезахисному відношенні насадження 
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Обстеження дерев, що залишились до нашого часу, 

показало, що в умовах балки є сприятливі умови для 

росту дуба, тополі білої, каштана кінського, береста (на 

дні та нижніх схилах балки). До речі, каштан кінський у 

середньостеповий підзоні є добрим компонентом дуба, 

створюючи під його наметом 2-й (тіньовий) ярус, який 

виконує роль підгону та попереджає задерніння ґрунту. 

 

Контрольні запитання 

1. Коли і на якій площі заснований Рацинський лісовий 

масив? 

2. Охарактеризуйте ґрунтово-кліматичні та лісобіологічні 

умови місця закладки Рацинського масиву. 

3. Які породи випробовувалися в Рацинському масиві? 

4. Що Ви знаєте про роботи Лемана в Рацинському масиві? 

5. Розкажіть про дубові насадження Рацинського масиву. 

6. Як поводять себе різні породи дерев на плато, по балках 

та інших елементах рельєфу? 

7. Що Ви знаєте про дубово-ясенево-кленові насадження 

Дубової балки? 

8. Як росте гледичія в умовах Середньостепової підзони? 

9. Який внесок зроблений Скаржинським у створення 

Рацинського лісового масиву? 

10. Хто і коли заклав лісовий масив «Дубова балка»? 
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План 

1. Досвід вирощування лісу у Володимирівському масиві 

2. Особливості росту окремих порід дерев в умовах плато 

3. Досвід закладання та вирощування лісу в Старобер-

дянському лісовому масиві 

4. Ведення лісівництва в долинах річок 

 

У зоні південних чорноземів єдиним лісовим масивом 

є Володимирівський, тому вивчення його стану та умов росту 

насадження має значний науковий та практичний інтерес. 

Зазначений масив має площу 1 238 га і входить до 

складу Влодимирівського лісництва Миколаївської області. 

Розташований він на вододільному плато річок Висунь та 

Інгулець в ковилово-типчаковому степу на висоті 80-92 м 

над рівнем моря. Рельєф рівнинний, на якому часто 

зустрічаються невеликі западини та замкнені пониження. 

Клімат території відзначається континентальністю: середньо-

річна сума опадів становить 390 мм, а температура повітря 

+ 9,5 ºС. Ґрунт масиву – чорнозем південний важкосуг-

линковий на лісі. 

Культури лісу у Володимирівському масиві почали 

закладати в 1873 році в період, коли в степу насадження 

створювались шляхом посіву та садіння за бакрівським 

методом у вигляді чистих культур без підліску із ясена 

звичайного, акації білої, гледичії звичайної, в’яза і дуба 

Лекція 11 

ЛІСОНАСАДЖЕННЯ 

ПІВДЕННОСТЕПОВОЇ 

ПІДЗОНИ 
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рості. Такі супутні породи, як клен гостролистий і польовий, 
липа тощо, вводять до смуг для створення другого ярусу, 
ущільнення загального шатра крон і сприяння кращого 
росту у висоту головних порід, особливо дуба. Проте часто 
буває, що в молодому віці супутні породи випереджають 
у рості головні, затіняють їх крони настільки, що головні 
породи починають відставати в рості й нерідко гинуть. 

Численними дослідженнями та виробничим досвідом 
встановлено, що рубки догляду значно поліпшують стан і 
ріст насаджень, їх конструкцію, підвищують захисні 
властивості смуг і позитивно впливають на врожайність 
польових рослин. 

За діючою системою рубок догляду в полезахисних 
лісосмугах їх вік поділяють на 3 основних періоди: перший – 
до повного змикання насаджень; другий – інтенсивного 
росту й третій – стійкого стану (див. таблицю). Тривалість 
кожного періоду визначається біологічними особливостями 
деревних порід, станом і ростом насаджень. У кожний із 
цих періодів рубки догляд має різну спрямованість і може 
складатися з одного або кількох заходів: посадка чагарників 
на пень, проріджування деревостану і видалення частини 
супутніх порід, які пригнічують головну, обрізування нижніх 
гілок на стовбурах, визначення хворих, сухих і пошкоджених 
дерев та непотрібної порослі. 

Таблиця 12.1 

Приблизний вік насаджень за періодами розвитку, роки 

Група смуг 
Перший Другий Третій 

початок кінець початок кінець початок кінець 

Дубові (чисті 

або з перева-

гою дуба) 

– 8-10 6-11 20-25 21-51 старше 

Білоакацієві, 

березові, горі-

хові 

– 4-6 5-7 15-40 16-41 старше 

Тополеві – 3-5 4-6 11-25 12-26 старше 
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посіви здебільшого гинуть. Рослини менше страждають 
від цього явища тільки при наявності снігового покриву. 
Саме полезахисні лісосмуги сприяють кращому накопиченню 
снігу та рівномірному розподілу його на поверхні поля. 

Є дані й про те, що полезахисні лісосмуги сприяють 
накопиченню більшої кількості вологи на полях, зменшенню 
її непродуктивних втрат і, як наслідок цього, кращому 
використанню внесених добрив. 

Кращі умови вегетації озимих на міжсмугових полях 
сприяють поліпшенню якості зерна озимої пшениці та інших 
культур. Нарешті, лісосмуги зменшують попадання на 
рослини різних шкідливих викидів, які здійснюють промислові 
об’єкти, автотранспорт, перешкоджають розповсюдженню 
агрохімікатів, особливо при обробці посівів пестицидами. 

Є дані й про те, що лісові смуги істотно впливають на 
ґрунт. За даними Г.А. Можейка (1991), отриманими в 
результаті спостережень за темно-каштановими ґрунтами 
південного Степу, під смугами збільшується потужність 
забарвлених гумусом горизонтів, опускається лінія скипання 
від карбонатів і відбуваються процеси осолодіння, що 
супроводжується змінами у вмісті обмінних основ та 
гідролітичної кислотності. 

Нарешті полезахисні лісові насадження вносять істотні 
зміни у функціонування агробіогеоценозів – трансформується 
рослинний покрив, збільшується чисельність та видове 
різноманіття тварин тощо. 

Після того, як у молодих лісосмугах крони дерев і 
чагарників розростаються настільки, що їх гілки змикаються 
в рядах і міжряддях, утворивши суцільний намет, агро-
технічний догляд за ними (прополювання, розпушування) 
припиняється. Насадження самі глушать бур’яни, запобігають 
перегріванню, надмірному висушуванню та ущільненню 
ґрунту. 

Але після зімкнення крон починає проявлятися 
взаємовплив різних порід, що позначається на їх подальшому 
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черешчастого. Рідше застосовувались чергування чистих рядів 

дуба та в’яза або гледичії. З 1884 року створювалися змішані 

насадження сіянцями за нормальним типом. 

Чисті насадження без підліску, а також посадки з великою 
кількістю порід в’яза (за нормальним типом) у досить 

напружених умовах підзони на плато, виключаючи пониженні 

елементи рельєфу, виявились нестійкими. У кінці позами-
нулого століття спостерігалось масове їх всихання та 

пошкодження короїдами та іншими шкідниками. Чисто 

дубові насадження без підліску в умовах плато починають 
засихати у віці біля 30 років. 

Із посадок без підліску тільки гледичиєві виявилися 

здатними протистояти суворим умовам степу і, незважаючи 
на суцільне дуже сильне задерніння ґрунту, збереглись у 

здоровому стані до глибокої старості. 

З 1900 року у Володимирівському масиві почали 
створювати насадження з переважанням дуба за більш 

досконалим деревно-чагарниковим типом Г.М. Висоцького. 

Ці насадження в усіх випадках показують значно більшу 
життєздатність, ніж насадження без чагарників. 

Комісія з огляду степових лісівництв у 1907 році визнала 

стан насаджень Володимирівського масиву поганим, за 
винятком насаджень гледичії та молодих культур деревно-

чагарникового типу. Ця ж комісія дійшла висновку про 

недоцільність подальшого заліснення полів, навіть поле-

захисних смуг. 

Висновки комісії про недоцільність лісорозведення у 

Володими-рівському масиві підтримав і Г.М. Висоцький. 

Проте за радянських часів роботи з ремонту та 
реконструкції масиву були продовжені. Було встановлено, що 

погані наслідки при вирощуванні лісу у Володимирівському 

масиві не стільки пов’язані з ґрунтово-кліматичними умовами, 
скільки невдалим підбором культур. Так, культури дуба, 

створені за деревно-чагарниковим типом, успішно ростуть 
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по всій площі масиву. Насадження із малостійких порід 
або невдало створені без підліску відмирають на всій площі, 

окрім западин, де кращі умови зволоження. 

У даний час майже усі невкриті лісом площі заліснені 

з пануванням найбільш стійких для даних умов порід – 

дуба черешчастого та гледичії звичайної. Висока агротехніка 

лісосадильних робіт, ретельний і своєчасний догляд 

забезпечують вирощування на чорноземах південних стійких, 

довговічних насаджень із задовільною продуктивністю. 

У дубових насадженнях клен гостролистий, як супутня 

порода, є недостатньо посухостійким в умовах плато. Досить 

стійким до таких умов виявився клен польовий, не кажучи 

вже і про клен татарський, який створює в дубових 

насадженнях повноцінний 2-й ярус. В умовах достатнього 

зволоження ґрунту водами поверхневого стоку по незначних 

пониженнях і западинах придатні також ясен звичайний, 

клен гостролистий, груша дика. Ясен звичайний бере участь 

у формуванні 1-го ярусу. Гледичія позитивно впливає на 

ріст дуба, але її участь потрібно обмежувати 15-20 % 

посадкових місць. Найбільш придатна для домішок дубу 

гледичія неколючої форми. Дерева гледичії з колючками 

унеможливлюють проведення робіт у лісі та пошкоджують 

листя дуба. 

Участь у деревостані супутніх порід 1-го та 2-го ярусів 

має велике лісівниче значення. Завдяки ярусам стовбури 

дуба оберігаються від появи водяних пагонів, які викликають 

суховершення. Проте в умовах південних чорноземів 

наявність 2-го ярусу в дубових насадженнях на плато не 

забезпечує надійного захисту ґрунту від задерніння, і при 

закладці культур потрібно вводити чагарники у кількості 

15-20 % від загальної кількості посадкових місць. 

Із чагарникових порід для насаджень на чорноземах 

південних придатні скумпія, жимолость татарська, смородина 

золотиста, бирючина та бузина чорна. Клен татарський 
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Завдяки меншому випаровуванню вологи на міжсмугових 
зрошувальних полях норма витрати води на полив 
зменшується на 15-20 %. Лісосмуги, зменшуючи швидкість 
вітру, запобігають тим самим виляганню зернових культур. 

Полезахисні лісосмуги сприяють і зростанню врожайності 
культур на зрошенні, особливо в посушливі роки. За даними 
Присиваської АЛМДС у посушливому 1975 році на 
міжсмугових полях при зрошені приріст урожаю озимої 
пшениці становив 8 ц/га (27 %), ярого ячменю 2,6 ц/га (10 %), 
кукурудзи на силос 64 ц/га (24 %). 

У безсніжні зими, коли настають морози, які супро-
воджуються сильними вітрами, на відкритих полях часто 
спостерігається загибель озимини, особливо недостатньо 
розвиненої, що восени не пройшла потрібного загартовування. 
При наявності полезахисних насаджень поліпшуються 
умови перезимівлі: підвищується температура ґрунту на 
глибині залягання вузла кущіння, зменшується глибина 
промерзання ґрунту, збільшується товщина снігового 
покриву – все це поліпшує мікроклімат і веде до кращої 
зимівлі озимини. 

Є дані й про те, що в завітряній зоні рослини озимих 
довше вегетують восени, посилюється кущіння, збільшується 
вміст цукрів у рослинах, що посилює їх зимостійкість. 

Відомо, що озимий ячмінь погано переносить низькі 
температури й часто гине взимку; на захищених лісосмугами 
полях він краще зберігається і дає високу врожайність. 

За даними М.М. Милосердова на Кримській державній 
сільсько-господарський дослідній станції, де створена мережа 
полезахисних лісосмуг, озимий ячмінь у 1972 році повністю 
зберігся; на зрошенні його врожайність становила 53,6, а 
на богарі 29,6 ц/га, у той час, як на відкритих полях, де 
рослини частково загинули під час зимівлі, урожайність 
склала відповідно 48,2 та 22,1ц/га. 

При утворені льодової кірки, особливо притертої, на 
посівах озимих, як це було і взимку 2002-2003 років 
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Аналіз випадків загибелі озимих, проведений в 135 гос-
подарствах Херсонської, Кримської та Запорізької областей, 

показали, що при площі лісосмуг, яка становить 1 % від орних 

земель, озимі під час пилової бурі 1960 року збереглися на 
65 %, при площі 2 % – на 89 %; при 3 % – на 94 %, а 

врожайність становила відповідно: 20,1; 22,4 та 25,0 ц/га. 

У степовій зоні України значної шкоди посівам завдає 
посуха, яка в тій чи іншій мірі проявляється майже щорічно. 

Після тривалої посухи 1983 р. було обстежено 160 господарств 

з різною захищеністю полезахисними лісосмугами. При 
цьому загибель озимих склала: при 1 % заліснені полів 

лісосмугами 68,1 %, 2 % – 49,9; 3 % – 34,2; 4 % – 30,6 %. 

На незахищених полях середня врожайність зерна склала 
9,9 ц/га, а при заліснені 3 % і більше 12,8. 

Захисна дія лісосмуг позначається на врожайності не 

тільки в посушливі роки, але й в роки з достатньою 

кількістю опадів. У такі роки на міжсмугових полях значно 
підвищують врожайність зерна сорти озимої пшениці 

інтенсивного типу лісостепової екологічної групи. За 

багаторічними даними Присиваської АЛМДС в роки з 
достатньою вологістю лісосмуги забезпечують приріст 

врожайності озимої пшениці порівняно з відкритим полем 

по чистих парах на 14 %, після просапних – на 27 %, після 
стерньових – на 49 %. 

Наукою і практикою доведено, що тільки поєднання 

зрошення з полезахисними смугами дає можливість 

поліпшувати умови вирощування сільськогосподарських 

культур, одержувати стабільно високі врожаї, захищати поля 

і посіви від видування під час пилових бур, а зрошувальні 
системи, канали – від засипання, замулювання. 

Під захистом лісових смуг зменшується небезпека 
вторинного засолення й заболочування земель, замулювання 
каналів, розливання скидної мережі, особливо на рисових 
полях, поверхневі стоки переводяться у внутрішньоґрунтові. 
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може бути використаний не тільки для утворення стійкого 

2-го ярусу, але й для підліску при часто повторюваній рубці. 
Кращим чагарником є скумпія, яка після повторних 

рубок під наметом дубового насадження утворює мало-
конкурентний з деревостаном рідкий підлісок, що стелиться. 
Бирючина також легко розповсюджується відводками, але, 
на відміну від скумпії, утворює небажане густе сплетіння 
стебел і коріння, які висушують ґрунт. Тому бирючину варто 
вводити в невеликій кількості. 

Із створених на Володимирівському масиві безпідліскових 
культур у позаминулому віці тільки гледичиєві насадження 
виявилися здатними протистояти суворим умовам степу і, 
незважаючи на суцільне задерніння ґрунту, збереглися в 
здоровому стані до наших днів у віці понад 100 років. 

Насадження гледичії зарекомендували себе як винятково 
посухостійкі та здатні витримати морози до 40 °С (Деркульська 
дослідна станція Луганської області). При весняних замо-
розках не спостерігалось пошкодження пагонів гледичії, у 
той час, як погони ясена звичайного, дуба черешчастого і 
кленів були пошкоджені. Все це вказує на те, що гледичія 
успішно акліматизувалась у степу України і, реагуючи на 
посуху лише зменшенням приросту, у сприятливі за 
зволоженням роки, а також у місцях з додатковим зво-
ложенням ґрунту показує добрий ріст і відносно високу 
продуктивність. 

Порівнюючи колючі й неколючі форми гледичії, можна 
дійти висновку, що перша є більш пристосованою до умов 
росту з недостатнім зволоженням. 

Найбільш розповсюдженою є форма гледичії зі слабим 
розвитком колючок на стовбурах. Сильноколюча форма з 
розвиненими шипами завдовжки до 30 см, які розміщуються 
пучками по всьому стовбуру, складає невеликий відсоток 
від загальної кількості стовбурів. 

Аналіз окремих модельних дерев Володимирівського 
масиву показав, що приріст по висоті та діаметру стовбурів 
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гледичії спостерігається до 20 років; з віком ці показники 
падають, але навіть у 70 років ще не припиняються. 

Винятково велике значення в підвищенні продуктивності 

гледичиєвих насаджень має підлісок, який сприяє росту у 

висоту і підвищує приріст стовбурної деревини. 

У той же час помічено, що навіть незначна участь ясена 

в гледичиєвих насадженнях (до 20 % по числу стовбурів) 

негативно впливає на ріст і зменшує продуктивність 

насаджень на 18 %. 

На південних важкосуглинкових чорноземах плато 

насіннєві ясеневі насадження з підліском і незадернілим 

ґрунтом починають засихати в 35-річному віці. Паросткові 

без підліску і задернілі, а також з підліском ясеневі 

насадження засихають у віці 30 років. 

У пониженнях на плато ясеневі насадження знаходяться 

в доброму стані, навіть паросткові доживають до 35 років. 

Враховуючи цінність ясеневої деревини та обмеженість 

ареалу ясена, можна вважати можливим вирощувати ясен 

у згаданих умовах. 

На важких за механічним складом чорноземах південних 

плато з низьким (більше 20 м) рівнем ґрунтових вод і без 

додаткового зволоження білоакацієві насадження добре 

ростуть лише в перше десятиріччя після посадки, а потім 

приріст різко падає, і насадження починають суховершити 

відмирати швидше, ніж у байрачній підзоні. 

В умовах додаткового зволоження по незначних 

пониженнях акація біла росте значно краще. 

Добрим ростом і досить доброю продуктивністю 

відрізняються білоакацієві насадження по западинах з 

потужністю гумусового горизонту 40 см. 
Враховуючи легкість розведення, швидкість росту та 

високу якість деревини акації білої, рекомендується ство-

рювати її насадження по западинах з веденням господарства 
за низьким оборотом рубки (15-20 років). Такі насадження, 

Курс лекцій з дисципліни «Степове лісівництво» 

107 

поверхні ґрунту зменшується на 30-40 %, а продуктивність 
транспірації сільськогосподарських культур зростає за 

вегетаційний період майже на 25 %. Підвищення відносної 

вологості повітря послаблює вплив на рослини посух і 
суховіїв, а зменшення випаровування з поверхні ґрунту 

поліпшує забезпеченість їх вологою. Під захистом правильно 

закладених лісосмуг температура поверхні ґрунту на 
міжсмугових полях буває на 13 %, а на глибині 5 см – на 

80 °С нижчою, ніж у відкритому полі. 

Узимку сніг на міжсмугових полях захищає посіви 
озимих від вимерзання і ґрунт від глибокого промерзання. 

Такий ґрунт навесні швидше відтає, вбирає талі води, 

внаслідок чого скорочується поверхневий стік і розмивання 
поверхні поля. 

На міжсмугових полях більше накопичується вологи в 

результаті танення снігу, якого відклалося більше, ніж на 

незахищених полях. Це сприяє кращому розвитку рослин, 
більш ефективному використанню ними поживних речовин 

з добрив. 

Досліди, проведені на Присиваській агролісомеліоративній 
дослідній станції (Херсонська область) показали, що мережа 

лісосмуг захищає ґрунт і посіви від видування під час 

пилових бур, завдяки чому на міжсмугових полях отримують 
значно вищі врожаї, ніж на відкритих полях. Так, у середньому 

за 1946, 1953, 1960 і 1969 рр., коли на незахищених полях 

Херсонської, Кримської, Запорізької областей навесні та 

взимку спостерігались пилові бурі, під захистом системи 

лісосмуг посіви озимих збереглися без значних пошкоджень, 

а врожайність була на 9,3 (56 %) вищою, ніж на відкритих 
полях. 

При наявності мережі лісосмуг будь-якої конструкції 

відкладання дрібнозему та видування ґрунту й посівів були 
лише у першому або другому міжсмугових полях, які 

межують з відкритим полем. 



Грабак Н.Х. 

106 

3 (тополі) та 4 м (горіх). У 2 рядних вітроломних смугах 
посадкові місця розташовують у шаховому порядку. Відстань 

між посадковими місцями в тополі складає 1,5-2 м в 

залежності від виду посадкового матеріалу та виду дерев. 

Змішані за складом дубові полезахисні смуги створюють 

5-рядними, а на темно-каштанових ґрунтах – 4-рядними; 

на чорноземах південних ширина міжрядь до 3 м, а відстань 

в рядах 1 м. Лісосмуги з інших головних порід (березові, 

горіхові, гледичиєві, акацієві, соснові) насаджують з 3-5 рядів. 

У найскладніших ґрунтових умовах (піщані, каштанові 

солонцюваті) відстань між рядами залишають 3-3,5 м, а в 

рядах 1-1,5 м. Загальна ширина 2-5-рядних смуг (з краями) 

7,5-15 м. 

Дослідами встановлено, що полезахисні лісосмуги 

зменшують швидкість потоку приземного шару повітря, а 

це, у свою чергу, зменшує швидкість вертикального обміну 

його над поверхнею полів, що уповільнює інтенсивність 

випаровування вологи з ґрунту і сприяє підвищенню 

температури в ньому. Внаслідок цього не видувається сніг 

з полів, підвищується вологість повітря над міжсмуговими 

полями на 3-4 %, захищені від видування і суховії, 

слаборозвинені сходи сільськогосподарських культур та 

зберігаються достигаючі посіви від вилягання та осипання 

у вітряну погоду. 

Зменшення швидкості вітру та уповільнення вертикаль-

ного обміну повітря сприяє кращому проростанню насіння 

ярих культур і дає можливість раніше розпочати сівбу 

пізніх ярих культур, захищає від пошкодження заморозками 

овочеві культури і цвітіння плодових дерев, поліпшує умови 

зимівлі озимини. 

Влітку під час суховіїв та жаркої погоди температура 

повітря в шарі, де розміщені сільськогосподарські рослини, 
буває на 2-30 нижчою, ніж на безлісих полях. Встановлено 

також, що в зоні захисної дії лісосмуг випаровування з 
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створені посівом або посадкою, можуть без зниження 
продуктивності експлуатуватись протягом кількох оборотів 

рубки, дають добре паросткове та коренепаросткове понов-

лення. Для більш повного і швидкоростучого коренепа-
росткового поновлення рубки рекомендується виконувати 

з корчуванням пеньків і без засипання ям, що утворюються; 

це сприяє кращому зволоженню ґрунту і росту кореневих 
паростків. 

На плато без додаткового зволоження ґрунту, як у 

південній, так і в інших підзонах степу, можна широко 
рекомендувати вирощування білоакацієвих насаджень на 

садові кілки та виноградні тичини, що характеризуються 

значною міцністю. Особливо ефективні такі насадження 
по плантажній оранці. 

Прикладом вирощування лісу в більш суворих умовах 

степу може бути Старо-Бердянський лісовий масив, закла-

дений у 1846 році в посушливій частині Причорноморської 
низини на висоті 5-25 м над рівнем Азовського моря. 

Ґрунтово-гідрологічні умови Старо-Бердянського масиву 

дуже різноманітні завдяки неоднорідності ґрунтів та різній 
глибині залягання ґрунтових вод. Тут зустрічаються супіщані, 

суглинково-супіщані, іноді піщані, а на плато – темно-

каштанові суглинкові ґрунти. 
Культури масиву подібно культурам Великоанадоля 

показують усі етапи розвитку степового лісівництва: від 

садівничого методу до деревно-чагарниковому, деревно-

тіньового та різних їх варіантів. Стан культур, створених 

у масиві за барківським та нормальним типами, був у 1886 

році охарактеризовано П.А. Костичевим наступним чином: 
«Тут дуже мало насаджень, у яких ґрунт був би вільним 

від бур’янів; звичайно вони розростаються густо по всій 

площі, так що не зовсім задовільний ріст лісу може 
обумовлюватися, крім властивостей ґрунту, й існуванням 

трав’янистого покриву. 
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У насадженнях, навіть відносно молодих, помітне 
засихання деяких бокових і верхніх гілок... Я думаю, що 
засихання гілок є наслідком великої кількості бур’янів, 
життєдіяльності яких сприяє дуже значне затінення ґрунту». 

З кінця позаминулого століття в Старо-Бердянському 
масиві почали створювати дубові насадження в основному 
за деревно-чагарниковим типом. 

Із супутніх порід у дубових насадженнях найбільш 
поширений ясен звичайний, який добре росте при кращих 
умовах зволоження в проймі. Але на суглинковому темно-
каштановому ґрунті плато ясен росте погано навіть при 
наявності підліску та при відсутності задерніння; стовбури 
його покриваються лишайниками і починають суховершити 
у 20-30 років. 

Добрим ростом відрізняється гледичія на супіщаних 
ґрунтах, але в цих умовах можна вирощувати культури 
більш цінних порід. Гледичію доцільно використовувати 
як супутню породу в дубових насадженнях на плато. 

Насадження ялівця віргінського, як в умовах Старо-
Бердянського масиву, так і в інших місцях зони, є винятково 
посухостійкими і досить морозостійкими, показуючи добру 
життєздатність у найбільш посушливих умовах. 

Більшість дубових масивів за участю різноманітних 
супутніх порід відрізняються добрим станом; пояснюється 
це тим, що в посушливих умовах супіщані ґрунти більш 
придатні до лісу за своїми гідрологічними властивостями, 
ніж ґрунти суглинкові. 

У Старо-Бердянському масиві, крім згаданих порід, на 
супіщаних ґрунтах культивують дуб червоний і пірамідальний, 
липу дрібнолисту, березу бородавчасту, каркас західний, 
маклюр багряний, модрину сибірську, ялинку звичайну і 
білу, тую східну, сосну кримську, айлант, горіх грецький, 
амурське бархатне дерево, шовковицю, різні види тополі 
та ін. Більша частина дерев перерахованих порід росте 
задовільно. 
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сніговим покривом вони поліпшують лісорослинні умови, 
а також ріст дерев. Під час сильних вітрів чагарники 

перешкоджають видуванню підстилки та ґрунту. Недолік 

їх у тому, що вони ущільнюють смуги в нижній частині, 
підвищують їх непродувність. Тому в смуги варто вводити 

низькі чагарники – айва японська, магонія падуболиста, 

вишня сіра, а більш високорослі вчасно садити на пень і 
надавати їм сланкої форми. 

Полезахисні лісосмуги за своїм складом можуть бути 

змішаними і чистими. До перших включають головну і 
одну із супутніх порід, а при потребі – і чагарник; до 

других – тільки головну породу. Склад лісосмуг обумов-

люється біологічними властивостями головних порід та 
ґрунтово-кліматичними умовами їх вирощування. Наприклад, 

дуб краще росте в змішаних насадженнях з участю супутньої 

породи, а тополі – без домішок інших порід. У несприятливих 

лісорослинних умовах (пісок, солонцюватий ґрунт, заболочені 
ділянки) лісосмуги створюють чистими за складом, з однієї 

найбільш пристосованої до таких умов породи. 

У змішаних полезахисних смугах головної породи 
повинно бути не менше 50 % від загальної кількості 

посадкових місць. Головну породу в змішаних насадженнях 

висаджують окремими рядами, інколи ланками з 4-5 по-
садкових місць. При введені в лісосмуги чагарників (у 

південному Степу в усіх випадках, у північному – на схилах 

понад 20) їх розміщують через одне посадкове місце в 

рядах супутніх порід, крайніх від поля. 

При проектуванні та створенні лісосмуг важливо 

визначити їх оптимальну будову, тобто кількість рядів, 
ширину міжрядь і розміщення дерев у рядах. Ці параметри 

визначаються біологічними особливостями деревних порід 

та ґрунтово-кліматичними умовами їх вирощування. 
Кількість рядів у лісосмугах – від 2 до 5. Тополеві та 

горіхові смуги створюють 2-3 рядними з шириною 2,5-
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виконують ще й стокорегулюючу роль. Для цього створюють 
лісосмуги ажурної конструкції та розміщують їх поперек 

схилу або в напрямку, наближеному до горизонталей. На 

схилах до 4 ° відстань між такими смугами становить: на 
чорноземних ґрунтах 400 м, на каштанових 300 м, а на 

схилах > 4 ° – до 200 м. 

Правильний добір деревних і чагарникових порід є 

однією з основних умов, без урахування яких не можна 

виростити ефективні лісосмуги. 

Породи полезахисних лісосмуг залежно від їх важливості 

й призначення поділяються на головні, супутні (допоміжні) 

та чагарники. 

Головні деревні породи є основою лісосмуг і визначають 

їх найважливіші параметри: захисна висота та довговічність 

насаджень. Однією з найпоширеніших головних деревних 

порід є дуб звичайний. Він характеризується такими якостями, 

як довговічність, високорослість, посухо- та морозостійкість. 

Він належить до порід з високою екологічною присто-

сованістю. 

До головних деревних порід належать також тополя, 

береза бородавчаста, ясен звичайний, горіх чорний, модрина 

сибірська, акація біла, гледичія, сосна звичайна та кримська, 

лох вузьколистий. Проте екологічні ареали доцільного 

застосування цих порід значно менші, ніж у дуба. 

Супутні або допоміжні деревні породи сприяють кращому 

росту й формуванню головних порід, підвищують біологічну 

стійкість насаджень, притінюють ґрунт, утворюють підстилку. 

Із супутніх деревних порід на чорноземах звичайних 

рекомендуються клени гостролистий і польовий, явір, 

липа, груша дика, граб, береза; на чорноземах південних – 

груша дика, клен польовий; на темно-каштанових ґрунтах – 

груша дика, а на ґрунтах каштанових солонцюватих – айлант. 
Чагарники в полезахисних смугах виконують допоміжну 

ґрунтозахисну та протиерозійну роль. У районах з нестійким 
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Винятково велике народногосподарське значення в 
степових районах має охорона, раціональне використання 

та поновлення водних ресурсів, передусім, захист річок, 

озер і водоймищ від замулювання. З цією метою по берегах 
усіх річок потрібно створювати захисні лісові смуги 

завширшки 50-100 м (при довжині річки більше 100 км). 

Територію степової України пересікає велике число річок 
загальною довжиною біля 14,5 тис. км. З них на долю 

річок довжиною 100 км і більше припадає 63 %. Отже, у 

степовій зоні в умовах річкових долин потрібно виростити 
понад 200 тис. га лісонасаджень. 

Досліди показали, що найбільш сприятливі умови для 

розведення лісу створюються там, де ґрунтові води залягають 
на коренедоступній глибині, і де переважають добре дреновані 

легкосуглинкові та супіщані ґрунти, а також піски, які на 

невеликій глибині підстилаються похованими ґрунтами або 

суглинковими прошарками значної вологоємності й достатнім 
запасом поживних речовин. 

Незважаючи на несприятливі умови, долини степових 

річок не завжди використовуються раціонально і часто 
представляють собою безлісі простори, які числяться 

пасовищами або вигонами. У результаті нерегульованого 

випасу тварин легкі ґрунти долин вивітрюються, що веде 
до замулювання русел. 

У зоні є чималий досвід створення штучних лісових 

насаджень у долинах річок. 

Найстарішими вважаються лісонасадження в «Лабіринті» 

площею 144 га, що знаходиться у Вознесенському районі 

Миколаївської області й пересікається з північного заходу 
на південний схід річкою Арбузинкою, що є притокою р. 

Мертвовод, яка впадає у р. Південний Буг. 
Перші насадження закладені тут В.П. Скаржинським у 

1819 році. До початку Великої Вітчизняної війни збереглися 
дубові насадження на площі 12,9 га, закладені 120 років 
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тому на першій річковій терасі з алювіальними чорноземними 
ґрунтами, що підстилаються на глибині 1-3 м гранітом і 
вапняком, які місцями виходять на денну поверхню. Вказані 
насадження були в досить доброму стані й відзначались 
великим виходом ділової деревини. 

Інгулецькі ділянки – Олександрівський, Летючі піски, 
Ново-Дмитрівський та Архангельський, загальною площею 
376 га, знаходяться на території Великоолександрівського 
району Херсонської області. Ці ділянки розміщені уздовж 
лівого берега р. Інгульця і є яскравим прикладом величезного 
водо- та ґрунтоохоронного значення лісу. Насаджувати 
ліс почали в 1846 році. Тут велике різноманіття ґрунтів: 
від легкосуглинкових до піщаних. З деревних порід тут 
переважають ясен звичайний, клен гостролистий, дуб. 
Підлісок рідкий із бересклета європейського та терену. 

Мар’їн гай площею 45 га знаходиться в Одеській області 
у с. Чернова. Насадження розміщенні на алювіальних супісках 
налукової тераси лівого берега річки Тилігул. 

Насадження Мар’їного гаю відрізняються високою 
продуктивністю. Тут зустрічаються дубові культури, які 
досягли 75-річного віку, чисті за складом або з невеликою 
домішкою сосни звичайної та кримської, білої акації, дубово-
березові насадження з домішкою білої акації, а також чисто 
ясеневі, в’язові, білоакацієві, тополеві, соснові насадження. 

Дослідження показали, що лісорозведення в долинах 
степових річок має велике народногосподарське значення, 
оскільки створювані насадження дуба та інших порід 
будуть не тільки виконувати свою водо- та ґрунтозахисну 
роль, але й стануть базою для вирощування великого 
асортименту товарного лісу, причому в більш стислий термін, 
ніж у лісовій зоні. 

 
Контрольні запитання 

1. Коли і на якій площі створений Володимирівський 
лісовий масив? 
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Найефективніші у вітрозахисному відношенні лісосмуги 
продувної конструкції. За ефективністю до них наближаються 

лісосмуги ажурної конструкції. 

Найважливішим параметром полезахисним смуг є їх 
висота, тому що від неї залежить відстань їх впливу на 

суміжне поле. Дерева, з яких формують перший ярус 

лісосмуг, повинні бути високорослими. Це досягається 
добором порід з відповідними біологічними властивостями 

для певних ґрунтово-кліматичних умов. 

Розміщують смуги на місцевості з урахуванням висо-
корослості дерев першого ярусу. Чим смуги вищі, тим 

більша відстань їх захисного впливу на прилеглі до 

насаджень посіви від шкідливої дії суховіїв, пилових бур, 
водної ерозії, розподіл снігу на полях. 

Дослідами встановлено, що ефективна вітрозахисна дія 

полезахисних лісосмуг спостерігається на відстані, рівній 

30 висотам. 
Захисні функції лісосмуг змінюються залежно від 

ґрунтово-кліматичних умов. У південному степу (Кримська, 

Херсонська, Миколаївська, Запорізька, частково Одеська 
області) основне призначення лісосмуг – захист полів від 

суховіїв та пилових бур. У центральному Степу зростає роль 

лісосмуг в боротьбі з водною ерозією та в снігозатриманні. 
Лісосмуги, розташовані поперек пануючих у даній 

місцевості суховійних, пилових або заметільних вітрів, 

називають основними. На більшій частині території України 

протягом року переважають вітри східних румбів, тому 

основні лісосмуги розміщують з північного сходу на 

південний захід. Від вітрів іншого напрямку поля захищають 
допоміжні лісосмуги, або поперечні (до основних). Таке 

розміщення лісосмуг можливе лише на рівнині та на схилах 

крутістю до 20. На схилах же крутістю понад 20 при 
розміщенні їх слід враховувати не тільки напрямок пануючих 

вітрів, а й процеси водної ерозії, так як лісосмуги тут 
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З 1986 року в Україні розпочали впроваджувати контурно-
меліоративну організацію території, де передбачалась і 

система полезахисних лісових смуг. Проте не всі існуючі 

насадження були створенні з дотриманням наукових 
рекомендацій відносно породного складу, конструкції, 

напрямку (розміщення), ширини тощо. Чимало насаджень 

через відсутність належного догляду перетворилися в 
розсадники насіння бур’янів, збудників хвороб, шкідників. 

Тому контурно-меліоративна організація території перед-

бачала реконструкцію таких лісосмуг. На сьогоднішній день 
ця робота не ведеться у зв’язку з відсутністю коштів. 

Полезахисні лісосмуги – це біологічні споруди, 

ефективність дії яких визначається рядом параметрів: висотою, 
кількістю рядів і загальною шириною смуг, розміщенням 

їх на місцевості. 

Конструкція лісосмуг – це їх будова по вертикальному 

та поздовжньому профілях. Характеризується вона ажурністю 
або відношенням площі просвітів у вертикальному і 

поздовжньому профілях лісосмуг до загальної площі цього 

профілю (%). Ажурність визначають, коли дерева повністю 
вкриті листям. За ступенем її та характером розміщення 

просвітів розрізняють 3 основних види конструкції: щільну 

або не продувну, ажурну та продувну. Перший вид у 
вертикальному і поздовжньому профілях не має наскрізних 

просвітів або їх кількість не перевищує 10 % загальної площі 

профілю і розміщуються по ньому рівномірно. 

Для другого характерне рівномірне розміщення наскрізних 

просвітів загальною площею 15-30 % від усієї площі 

поздовжнього профілю смуги. Лісосмуги третього виду в 
середній та верхній частинах поздовжнього профілю не 

мають просвітів або кількість їх не перевищує 10 % усієї 

площі профілю, а в нижній приземній частині (від крон 
дерев до поверхні ґрунту) характеризуються суцільним 

просвітом, що дає ажурність 30-40 % та більше. 
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2. Охарактеризуйте ґрунтово-кліматичні та лісобіологічні 

умови місця закладки Володимирівського масиву. 

3. Які основні породи випробовувалися у Володими-

рівському масиві та їх наслідки? 

4. У чому полягали причини невдач при вирощуванні 

лісів у південностеповій підзоні? 

5. Яким чином можна попередити задерніння в лісона-

садженнях? 

6. Які чагарники найкраще підходять до чорноземів 

південних? 

7. Розкажіть, як росте гледичія на чорноземах південних. 

8. Розкажіть, які умови створюються для росту й розвитку 

ясена на чорноземах південних. 

9. Як поводить себе акація біла при вирощуванні в 

південностеповій підзоні? 

10. Що Ви знаєте про Старо-Бердянський лісовий масив? 

11. Які породи дерев найбільш придатні для вирощування 

в умовах Старо-Бердянського масиву? 
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План 

1. Полезахисне лісорозведення в Україні 

2. Вирощування лісосмуг 

3. Ефективність полезахисного лісорозведення 
4. Передовий досвід полезахисного лісорозведення 

 

Полезахисне лісорозведення в Україні має майже двовікову 
історію. Ще на початку XIX століття В.Я. Ломиковський 

запровадив лісосмуги для захисту сільськогосподарських 

культур від несприятливого прояву клімату. З 1809 року 
по 1837 рік у с. Трудолюб Миргородського повіту Полтавської 

губернії він обсадив поля лісосмугами та іншими видами 

полезахисних насаджень. Створив, за його словами, «дере-
вопільне господарство», яке допомагало йому «при загальних та 

крайніх недородах, які були в 1834, 1835 рр., одержати такий 

багатий урожай, який буває в найкращі роки. 

Ідею полезахисного лісорозведення підтримали багато 
вчених і фахівців. З 1878 р. землевласник А.А. Де-Карьєр 

почав насаджувати лісосмуги на орних землях біля 

с. Кам’януватка (тепер Братський район Миколаївської 
області). Він виростив близько 100 га лісосмуг, які захищали 

900 га ріллі. На його полях вперше досліджено вплив 

лісосмуг на швидкість вітру та врожайність сільськогоспо-
дарських культур. 

Великого значення полезахисному лісорозведенню 

надавали класики агрономії В.В. Докучаєв, П.А. Костичев, 
О.О. Ізмаїльський та ін. 

Лекція 12 

ПОЛЕЗАХИСНІ 

ЛІСОНАСАДЖЕННЯ В СТЕПУ 
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Ми вже згадували Г.М. Висоцького, який поруч з 
Великоанадольським лісовим масивом заклав ряд поле-

захисних лісосмуг з основною породою дубом звичайним. 

Ідея полезахисного лісорозведення знайшла підтримку 
серед ряду прогресивних землевласників: з 1898 р. Остерман 

в Катеринославській губернії, з 1900 р. – Мартиновський 

та Баздрієв в Одеській, Давидов, Кефалі та Алкалаєв у 
Херсонській губерніях. У ці ж роки лісосмуги закладено в 

Рацинському, Володимирівському, Анікеєвському лісництвах. 

До 1914 року в Україні було насаджено біля 1,5 тис. га 
полезахисних лісосмуг. У 1933 р. загальна площа поле-

захисних лісосмуг на ланах України становила 14,7 тис. га, 

а в 1941 році ця площа сягала 270 тис. га. Особливо 
великий об’єм робіт зі створення полезахисних лісосмуг 

виконаний у 1949-1953 рр. У цей час значно розширено і 

наукові дослідження із вивчення ефективності таких 

насаджень, їх породний склад тощо. 
На підставі проведених дослідів дійшли висновку, що 

основною деревною породою для полезахисних смуг у Степу 

має стати дуб звичайний з супутніми породами клен 
гостролистий та польовий, липа і груша лісова. На півдні 

поряд з дубом можна висаджувати гледичію та акацію 

білу, а на півночі – березу бородавчасту та тополю; на 
піщаних і супіщаних ґрунтах – ефективніше садити сосну 

звичайну та кримську. 

У 1975 році в усіх господарствах МСГ України налі-

чувалось 371,9 тис. га полезахисних лісосмуг, з них 89 % 

мали ширину до 15 м, а 76 % – найбільш ефективні ажурну 

та продувну конструкцію. 
До 1984 р. загальна площа лісосмуг країни складала 

420 тис. га, або 1,3 % від площі ріллі. У Херсонській області 

полезахисна лісистість становить 1,8 %; Донецькій – 1,9 %; 
Одеській – 2,1 %; Кримській – 2,2 %; Запорізькій – 2,6 %; 

Миколаївській – 1,6 %. 


