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Лозицкий В.Г., Усцкий И.М., Ведмидь М.М., Роговый В.Г. Особен-
ности распространения корневой губки в сосновых насаждениях Черни-
говского Полесья 

Анализ лесопатологической ситуации в сосновых насаждениях Черниговского 
Полесья засвидетельствовал, что около 17 % сосновых насаждений на землях, кото-
рые длительное время не были под лесом, в этих условиях поражены корневой губ-
кой. Наибольшая часть пораженных насаждений от общей площади очагов болезни 
как естественного, так и искусственного происхождения находятся в условиях све-
жей субори, соответственно 69 % и 75 %, и в условиях свежего бора – 25 % и 21 %. В 
свежих и влажных условиях устойчивость культур к корневой губке несколько мень-
ше, чем у естественных сосняков, а в суховатых, наоборот, устойчивость насажде-
ний естественного происхождения существенно ниже. Участие сосны в составе 
культур составляет 85 % факторального влияния на распространение очагов корне-
вой губки и 50 % в составе естественных насаждений. Наиболее приемлемо в соста-
ве насаждений на старопахотных землях 50-60 % сосны при условии равномерного 
смешения ее с лиственными породами. 

Ключевые слова: корневая губка, старопахотные земли, культуры сосны, есте-
ственные сосняки 

Lozitskiy V.G., Ustskiy I.M., Vedmid' M.M., Rogovyi V.G. Uriffm. featu-
res of distribution of root sponge in pineries of Chernigiv Polissia 

The analysis of pathological processes of forestry situation witnessed in pineries of 
Chernigiv Polissia, that about 17 % pine forests stands on lands which long time were not 
under a forest in these terms staggered by a root sponge. Most particle of the staggered 
planting, from the general area of cells, as artificial origin natural so there are accordingly 
69 % and 75 % in the conditions of fresh subor, and in the conditions of fresh coniferous 
forest – 25 % and 21 %. In fresh and moist terms firmness of cultures to the root sponge 
some less than at natural pine forests, and in dryish vice versa firmness of planting of natu-
ral origin substantially more low. The particle of pine-tree in composition of cultures ma-
kes a 85 % factorial influence on distribution of cells of root sponge and 50 % in composi-
tion of the natural planting. Optimum in composition of planting on fallow land, there is a 
50-60 % pine-tree subject to the condition even mixing of her with leafy breeds. 

Keywords: a root sponge, fallow land, cultures of pine-tree, pine forests, is natural. 
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ДП "Вінницька лісова наукова станція" 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РОДИННИХ ПЛАНТАЦІЙ ТА 
ОЦІНЮВАННЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ ПІВСІБСОВОГО 

ПОТОМСТВА ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЗА УМОВ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Представлено результати досліджень особливостей створення родинних план-
тацій дуба звичайного, наведено результати схожості, стану та інтенсивності росту 
півсібсових потомств. Встановлено, що на ділянках, які закладені на свіжих зрубах, 
стан та інтенсивність росту сіянців дуба є кращою, ніж на ділянках, які створені на 
землях, виведених з-під сільгоспкористування. 

Ключові слова: постійна лісонасінна база, родинні плантації, півсібсові потом-
ства, схожість, інтенсивність росту. 

Вступ. Лісові генетичні ресурси є важливим елементом збереження та 
розширеного відтворення цінного генофонду основних лісовтірних порід. 
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Одним з основних завдань на сьогодні є підтримка та ефективне використан-
ня існуючої лісонасінної бази, а також її оновлення та розширення. Важли-
вість цього підтверджено прийняттям Державних Програм щодо лісових се-
лекційних об'єктів а також їх створення та використання. Згідно з Державною 
Програмою "Розвиток лісонасінної справи на 2010-2015 роки" у лісогоспо-
дарських підприємствах Вінниччини заплановано створити близько 50 га ро-
динних лісонасінних плантацій. Створення цих об'єктів здійснюється завдяки 
науковому супроводженню спеціалістів ДП "Вінницька лісова науково-дос-
лідна станція". При цьому використовуються багаторічні напрацювання та 
закладені у минулому об'єкти постійної лісонасінної бази (ПЛНБ) [1-5]. 

Об'єкти та методи досліджень. Роботи щодо створення родинних 
(РП) лісонасінних плантацій проводили із врахуванням наявних та удоскона-
лених методичних рекомендацій щодо формування ПЛНБ. Ділянки для зак-
ладання РП належали до різних категорій лісових площ, що зумовлено наяв-
ністю останніх у межах лісового фонду підприємств. При цьому, здебільшого 
такі об'єкти були створені або на землях, виведених з-під сільськогосподарсь-
кого користування або на свіжих лісосіках. Як посівний матеріал використо-
вували жолудь, заготовлений на архівно-маточній плантації дуба звичайного, 
представленій клонами Вінницького (В), Хмельницького (Х), Одеського (О) 
та Тернопільського (Т) походжень. 

Аналіз новостворених об'єктів проводили згідно з методикою лабора-
торії селекції УкрНДІЛГА. Групування сіянців за інтенсивністю росту прове-
дено за 3-бальною шкалою: 1 – низької інтенсивності росту (до 10 см), 2 – се-
редньої інтенсивності росту (11-15 см), 3 – високої інтенсивності росту (по-
над 16 см). Для оцінювання стану сіянців використана 5-бальну шкалу кате-
горій життєздатності. 

Результати досліджень. Дослідження проводили на двох ділянках в 
Іллінецькому та Вінницькому лісових підприємствах, на яких було закладено 
родинні лісонасінні плантації. Родинну плантацію дуба звичайного у ДП 
"Вінницьке ЛГ" було створено на свіжому не розкорчованому зрубі. На ді-
лянці проведено частковий обробіток ґрунту – борознами. Родинна плантація 
дуба звичайного у ДП "Іллінецьке ЛГ" створена на землях, виведених з-під 
сільськогосподарського користування та межувала із сільськогосподарськи-
ми угіддями, які розташовані у лісовому масиві. Площа була підготовлена 
шляхом суцільного обробітку, зокрема проведеної оранки та культивації. 

Початкові етапи створення родинних плантацій полягали у розроблен-
ні найбільш оптимальної схеми створення та забезпечення наявності 20-
25 потомства плюсових дерев. Для усіх плантацій, які закладали у Вінниць-
кій області, використовували розсіяно-збалансовану схему як найбільш опти-
мальна [2, 3]. У ДП "Вінницьке ЛГ" висівали по одному жолудю у посадкове 
місце із розташуванням садивних місць 5×5 м, а в Іллінецькому – по два жо-
луді із розташуванням садивних місць 8×8 м. Середня схожість дуба станови-
ла 77 %. Найвища схожість жолудя була характерна для потомства О-9 
(88 %), Х-27 (84 %), В-46, В-32 (82 %). Низька схожість була у потомства В-
43 (56 %), В-8 (68 %), В-53 (72 %). 
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Табл. Розподіл сіянців дуба за інтенсивністю росту на родинних плантаціях 
ДП "Вінницьке ЛГ" та ДП "Іллінецьке ЛГ" 

N на 
план-
тації

Клон 
(на 

АМП)

Загальна кількість  
висіяних жолудів  

потомства на 1 га, шт. 

Не зій-
шло, 
шт. 

Зій-
шло, 
шт. 

Схо-
жість, 

% 

Середня 
інтенсивність 
росту, бал 

Кате-
горія 
стану 

ДП "Вінницьке ЛГ" 
1 В-41 20 3 17 85 1,8 2,6 
2 В-42 20 3 17 85 2,8 2,8 
3 В-17 20 5 15 75 2,1 2,5 
4 В-33 в 20 5 15 75 2,2 2,6 
5 В-105 20 3 17 85 2,2 2,3 
6 В-53 20 1 19 95 2,5 2,3 
7 В-46 20 6 14 70 1,9 2,3 
8 В-43 20 2 18 90 1,8 2,7 
9 Т-19 20 8 12 60 1,8 2,7 
10 В-52 20 6 14 70 1,9 3,0 
11 В-74 20 5 15 75 2,0 2,3 
12 В-22 20 6 14 70 2,1 2,6 
13 В-48 20 3 17 85 2,1 2,5 
14 В-33 н 20 4 16 80 2,3 2,3 
15 В-44 20 4 16 80 1,5 2,6 
16 В-121 20 5 15 75 1,6 2,6 
17 О-9 20 4 16 80 1,7 2,3 
18 О-10 20 5 15 75 1,4 2,4 
19 В-40 20 6 14 70 1,4 1,9 
20 В-19 20 3 17 85 2,1 2,9 
Середнє 20 4 16 78 1,9 2,5 

ДП "Іллінецьке ЛГ" 
1 О-17 33 10 23 70 1,4 3,2 
2 В-54 33 7 26 79 1,7 3,1 
3 В-33 н 36 9 27 75 1,6 3,1 
4 В-43 32 14 18 56 1,4 3,4 
5 В-19 34 7 27 79 1,7 3,1 
6 Х-10 34 10 24 71 1,5 2,9 
7 В-32 33 6 27 82 1,7 3,0 
8 В-8 31 10 21 68 1,9 2,6 
9 В-105 33 7 26 79 1,7 3,3 
10 В-50 31 7 24 77 1,7 3,0 
11 В-33 в 35 7 28 80 1,8 3,0 
12 В-72 33 5 28 85 1,5 2,9 
13 В-22 33 8 25 76 1,8 2,6 
14 В-48 33 9 24 73 1,7 3,2 
15 В-40 31 6 25 81 1,6 3,1 
16 В-46 33 6 27 82 1,7 2,9 
17 О-9 34 4 30 88 1,7 3,2 
18 Х-27 32 5 27 84 1,7 3,2 
19 Т-19 34 8 26 76 1,8 3,2 
20 В-53 32 9 23 72 1,5 3,0 
Середнє 33 7 25 76 1,7 3,1 
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У середньому на плантації ДП "Вінницьке ЛГ" із 20-ти висіяних жолу-
дів на 1 га окремого потомства зійшло 16, що у середньому становило 78 %. 
Високими показниками схожості (90-95 %) характеризувалися вінницькі по-
томства (В-53, В-43). Нижче середньої – близько 70 % – була схожість він-
ницького потомства В-46, В-52, В-40. Низькою схожістю – 60 % – характери-
зувалися також потомства тернопільського походження (Т-19). На створеній 
у ДП "Вінницьке ЛГ" плантації сіянці характеризувалися добрим ростом та 
розвитком. Окремі потомства у перший рік досягали висоти 35 см. У табли-
ці наведено дані щодо інтенсивності росту сіянців на родинній плантації ДП 
"Вінницьке ЛГ" та ДП "Іллінецьке ЛГ". 

За даними таблиці, за 3-бальною шкалою середня інтенсивність росту 
на Вінницькій плантації становила 1,9 бала. Середня кількість сіянців за роз-
поділом по інтенсивності росту становила 1 бал (низька інтенсивність) – 
5 шт., 2 бала (середня інтенсивність – 7 шт., 3 бали (низька інтенсивність) – 
4 шт. Високою інтенсивністю росту відрізнялися вінницькі потомства В-53 
(2,5 бали), В-33 н (2,3 бала), В-33 в, В-105 (2,2 бала). Потомства В-53 та В-
33 н характеризувалися найбільшою кількістю сіянців (8, 9 шт.) із макси-
мальним балом за інтенсивністю росту. Найгірші показники були у потом-
ства О-14, В-40, В-44 (середній бал інтенсивності росту – 1,4-1,5). 

 
Рис. Однорічні сіянці дуба високої інтенсивності росту на родинній плантації 

дуба ДП "Вінницьке ЛГ" (а) та низької інтенсивності росту  
в ДП "Іллінецьке ЛГ" (б) 
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За даними табл., середній бал інтенсивності росту на Іллінецькій 
плантації становив 1,7. Найбільша кількість сіянців була 2 та 1 балів інтен-
сивності росту. Найвищими показниками росту характеризувалися сіянці по-
томства В-8 (1,9 бали), В-33 в, В-22, Т-19 (1,8 бали). Для цього ж потомства 
відзначалася найбільша кількість сіянців високої інтенсивності росту (3 ба-
ли). Найнижчий ріст був у потомства О-17, В-43 (1,4 бали), Х-10, В-72, В-53 
(1,5 бали). Сіянці дуба на родинній плантації, створеній у ДП "Вінницьке 
ЛГ", характеризувалися добрим розвитком та високою інтенсивністю росту, а 
на Іллінецькій плантації – здебільшого уповільненим ростом та незадовіль-
ним станом (див. рис.). 

За наведеними даними середній індекс стану сіянців за умов ДП "Він-
ницьке ЛГ" становив 2,5 (за 5-бальною шкалою). За середнім розподілом сі-
янців по категоріях стану, найбільша їх кількість (8 шт. із 20-ти) була 2-ої ка-
тегорії. Значно менша кількість сіянців (1-3 шт.) була розподілена між інши-
ми категоріями стану. Найкращим станом характеризувалися потомства В-40 
(категорія стану 1,9), В-105, В-53, В-46, В-74, В-33 н, О-9 (категорія стану 
2,3). Найгірший стан був у потомства В-52 (категорія стану 3,0), В-19 (2,9), 
В-42 (2,8). 

У ДП "Іллінецьке ЛГ" середня категорія стану сіянців становила 3,1. 
Найбільша кількість сіянців була 3 та 4 категорій. Найгіршим станом харак-
теризувалися сіянці потомства В-43 (3,4) та В-105 (3,3). Кращий стан був у у 
походжень В-22, В-8 (2,6). Зазначимо, що однорічки характеризувалися зде-
більшого задовільним станом, а значна частина із них перебувала на стадії 
всихання. Велика кількість сіянців була з наявними пошкодженням борош-
нистою росою та сонячними опіками, внаслідок чого спостерігалося пошко-
дження листкових пластин. 

Висновки. Аналіз схожості, інтенсивності росту та стану півсібсового 
потомства дуба звичайного на різних категоріях ліокультурнних площ свід-
чить про кращі показники їх інтенсивності росту та стану на ділянках, ство-
рених за умов свіжого зрубу. Родинні плантації, закладені на землях, виведе-
них з-під сільськогосподарського користування, характеризувалися гіршою 
інтенсивністю росту та гіршим станом сіянців, а також більш інтенсивно 
пошкоджувалися біотичними та абіотичними факторами. 

За результатами проведених досліджень та проведеним аналізом схо-
жості, росту та розвитку сіянців дуба найбільш доцільним є закладання ро-
динних лісонасінних плантацій за умов свіжого груду із частковим підготу-
ванням ґрунту борознами. 
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Нейко И.С., Елисавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. Особенности созда-
ния лесосеменных плантаций и оценка роста и развития полусибсового 
потомства дуба обыкновенного в условиях Винницкой области 

Изложены результаты исследований и особенностей создания семенных планта-
ций дуба обыкновенного, приведены результаты всхожести, состояния и интенсивнос-
ти роста полусибсовых потомств. Установлено, что на участках, которые заложены на 
свежих срубах, состояние и интенсивность роста сеянцев дуба является лучшей, чем 
на участках, которые созданы на землях, выведенных из-под сельхохпользования. 

Ключевые слова: постоянная лесосеменная база, семенные плантации, полу-
сибсовые потомства, всхожесть, интенсивность роста. 

Neyko I.S., Yelisavenko Yu.A., Smashnyuk L.V. Features a seed planta-
tion and evaluation of grows and development of half-sibs pedunculate oak in 
Vinnytsya region 

The article presents the results of investigation of the creation of seed plantations of 
pedunculate oak, the results of similarity and intensity of growth half-sibs offspring. Found 
that in areas that are laid on after clearcut lands status and rate of growth of seedlings of oak 
is better than in areas that are established on lands withdrawn from the agricultural using. 

Keywords: permanent seed base, seed plantation, half-sibs offspring, germination, ra-
te of growth. 
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ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ 
ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 

ВІННИЧЧИНИ 
Зроблено фітоценотичний аналіз культивування дендрофлори парків-пам'яток 

садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду Вінниччини, що дає змогу 
зробити певні висновки про сучасний стан дендросозофітів, визначити можливість 
створення нових фітокомпозицій та збереження вже існуючих. 

Ключові слова: асектатори, дендросозофлора, домінанти, едифікатори, співдо-
мінанти. 

Вступ. Мережа парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (ППСПМ), 
як найпоширенішої нині категорії заповідних парків на Вінниччині, формува-
лася в переважно в період з ХVІІІ по ХХ ст. Відповідно до Закону України 
"Про природно-заповідний фонд України" (1992 р.), вони є визначними й цін-
ними зразками садово-паркового будівництва, основними центрами інтро-
дукції, збереження та відтворення дендрорізноманіття та формують сучасний 
культигенний ареал інтродуцентів цього регіону. Впродовж ХХ ст. у деяких 
заповідних парках проводилися фрагментарні дослідження історичних, фло-
ристичних, інтродукційних та природоохоронних аспектів видового різнома-
ніття дендрофлори Поділля. Однак спеціально і монографічно їхню дендроф-
лору не досліджували, особливо щодо її повного структурного аналізу. З 
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