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УДК: 630*228:633.872(477.44) 

 
В статті висвітлено проблематику дослідження стану природних 

дубових лісів ДП «Бершадське ЛГ», що знаходиться в структурі Вінницького 
обласного управління лісового та мисливського господарства. В дослідженні 
зроблено аналіз бази лісовпорядних даних підприємства. В результаті аналізу 
лісовпорядних даних та візуальних обстежень визначено всі таксаційні 
показники насіннєвих та вегетативних лісонасаджень дуба звичайного в 
межах ДП «Бершадське ЛГ».  

Визначено, що природні дубові ліси в структурі лісового фонду 
підприємства представлені деревостанами вегетативного та насіннєвого 
походження. Аналіз даних показує, що існує тенденція до зменшення частки 
природних лісостанів в межах підприємства. На основі досліджень 
встановлено, що в природних лісах дуба звичайного майже цілком відсутнє 
надійне природне відновлення основної лісотвірної породи. Також на основі 
досліджень встановлено, що в умовах сугруду на ділянках штучних соснових 
лісів зустрічається дубове поновлення.   

Ключові слова: природні ліси, дуб звичайний, насіннєві, вегетативні. 
Табл. 5. Рис. 3. Літ. 15. 

 
Постановка проблеми. Збереження та розширене відтворення видового 

різноманіття природних лісів – є одним із найважливіших аспектів формування 
стійкого розвитку лісових екосистем. Найбільш важливими для збереження 
біорізноманіття є природні старовікові лісові екосистеми. Природні корінні 
дубові ліси Бершадського лісового господарства є важливими осередками 
біотичного та генетичного різноманіття в регіоні і потребують збереження.  

Аналіз останніх публікацій. Проблематиці дубового поновлення в 
дібровах Лісостепу України присвячено багато класичних праць в галузі 
лісівництва та лісознавства ще з радянських часів, найбільше з 50-х років [5-7, 
10]. В сучасній науковій літературі, яка присвячена питанням лісовідновлення 
та лісорозведення також присвячено ряд фундаментальних та прикладних 
праць в яких також розглядаються питання можливості застосування дубового 
поновлення [2, 4, 12, 15]. Сучасній проблематиці вивчення стану природного 
відновлення   дуба  в  умовах  Правобережного  Лісостепу  присвячено  наукові  
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праці науковців С.Є. Сендоніна [14], В.В. Левченка [7], Г.П. Іщука [9],                 
О.Г. Василевського, І.С. Нейка, Ю.А. Єлісавенка [2], О.Г. Василевського,            
Ю.А. Єлісавенка, І.С. Нейка, В.В. Монарх [3], О.Г. Василевського, І.С. Нейка, 
Ю.А. Єлісавенка М.В. Матусяка [4], М.Г. Румянцев, В.А. Солодовник,                  
В.П.  Чигринець [13]. 

Методика досліджень. Дослідження проводили у природних дубових 
лісах ДП «Бершадське ЛГ», які мають різні таксаційні показники в умовах 
свіжої грабової діброви та судіброви. Тимчасові пробні площі (ТПП) 
закладалися відповідно до загальноприйнятих методик в лісівництві [1, 8] 
відповідно до СОУ 02.02-37-476:2006 «Площі пробні лісовпорядні. Метод 
закладання» [11]. Розподіл дубових лісонасаджень за таксаційними 
показниками вивчали на основі матеріалів повидільної бази лісовпорядних 
даних ВО «Укрдержліспроект» (станом на 01.01.2012) і обробляли на лептопі за 
допомогою програмного забезпечення Microsoft Officе. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Згідно аналізу матеріалів 
повидільної бази лісовпорядних даних ВО «Укрдержліспроект» для ДП 
«Бершадське ЛГ» та окомірних обстежень лісових ділянок нами встановлено, 
що природні дубові ліси підприємства є насіннєвого (природного) та 
вегетативного походження. Інформація щодо походження дубових лісостанів 
наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Походження природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ” 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 
За даними рис. 1. природні дубові ліси в межах лісового фонду ДП 

“Бершадське ЛГ” є переважно насіннєвого походження. Загальна площа таких 
деревостанів складає 351,9 га (88%). Площа лісонасаджень порослевого  
походження є значно меншою та становить 46,9 га (12%).  

Також встановлено, що природні лісові масиви підприємства за участі дуба 
звичайного відносяться до різних типів лісу та зростають в різних 
лісорослинних умовах. Дані щодо розподілу природних дубових лісів за їх 
типами наведено на (рис. 2).  
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Рис. 2. Типи лісу природних дубових лісостанів ДП “Бершадське ЛГ” 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

За даними рис. 2. природні дубові ліси переважно представлені свіжою 
грабовою дібровою (Д2ГД). Частка цього типу лісу складає 99% (394,5 га). 
Незначні площі представлені свіжим грабово-сосновим сугрудом (С2ГДС) – 2,4 
га (1%) та свіжою грабовою дібровою із дубом скельним (Д2ГДС) – 1,9 га. 

Природні дубові ліси у межах підприємства зустрічаються у широкому 
віковому діапазоні. У (табл. 1) наведено дані щодо розподілу дубових 
деревостанів природного походження за класами віку.  

Таблиця 1 
Розподіл дубових лісонасаджень природного походження за класами віку в 

умовах ДП “Бершадське ЛГ” 
Класи 
віку 

Середній склад 
деревостанів 

Площа, 
га 

Середній 
бонітет 

Середня 
повнота 

Загальний 
запас, м3 

Середній 
запас  

 м3 на га 

Середній 
приріст, 

м3/га 
2 9СЗ1ДЗ 2,6 2 0,60 230 88,0 3,5 
5 6СЗ2ДЗ1ЯЗ1ГЗ 2,4 1 0,70 390 162,0 3,6 
6 6ДЗ3ГЗ2ЯЛЄ 7,3 1 0,70 1460 200,0 3,6 
8 6ЯЗ3ДЗ1ГЗ 52,6 2 0,70 14660 278,7 3,7 
9 6ДЗ2ЯЗ1ГЗ1ЛПД 35,7 2 0,70 9196 257,6 3,0 
10 6ДЗ2ЯЗ1ГЗ1ЛПД 191,8 2 0,70 55967 291,8 3,1 
11 7ДЗ2ЯЗ1ГЗ 34,7 2 0,70 11680 336,6 3,2 
12 6ДЗ2ЯЗ1ГЗ1КЛП 3,2 2 0,65 944 295,0 2,7 
13 4ДЗ3ЯЗ2ГЗ1КЛГ 58,3 2 0,70 19882 340,0 3,0 
14 4ДЗ4ЯЗ2ГЗ 8,8 2 0,78 3168 360,0 2,9 
23 6ДЗ4ЯЗ 1,4 3 0,50 364 260,0 1,2 

Всього/середнє 398,8 1,9 0,67 118463 280,0 3,0 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

Згідно данних таблиці 1 в межах підприємства наявні деревостани від 2-го 
до 23-го класу віку. За розподілом дубових лісонасаджень за класами віку 
найбільша  їх  площа  191,8  га  зосереджена  у віковому діапазоні 90-10 років.  

Д2ГД 
394,5 га  

99% 

С2ГДС 
2,4 га 

1% 

Д2ГДС 
1,9 га  

0% 

Д2ГД 
С2ГДС 
Д2ГДС 

207 



ISSN 2476626 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО                         Лісове та садово-                                              №13 
                        ТА ЛІСІВНИЦТВО                                            паркове господарство                                     2019 
 
Найменші площі природних дубових лісостанів 23-го, 2-го та 5-го класів віку 
(1,4-2,6 га). Перестійні насадження 23-го класу віку відрізняються зниженням 
середньої повноти (до 0,5). Найбільші запаси сконцентровані у 10-му класі віку 
– 55967 м3. Значні загальні запаси деревостанів 13-го та 8-го класів віку                      
(19882 м3 та 14660 м3 відповідно). Середній запас коливається від 190 м3 у 2-му 
класі віку. Кульмінація середнього приросту відмічається у 8-му класі віку, у 
якому середній приріст досягає максимуму – 3,7 м3/га. 

Природні деревостани різняться за часткою дуба у складі лісонасаджень. 
Інформація щодо частки дуба в складі лісонасаджень наведена в (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл лісонасаджень за часткою дуба у складі дубових деревостанів 

природного походження в умовах ДП “Бершадське ЛГ” 
Частка дуба у 

складі 
(одиниць) 

Середній 
вік 

насаджень 

Площа, 
га 

Середній 
бонітет 

Середня 
повнота 

Загальний 
запас 

Середній 
запас на 

га 

Середній 
приріст, 

м3/га 
9-10 86 45,6 2 0,65 11514 252,5 2,9 
7-8 96 3,4 2 0,70 974,44 286,6 2,9 
6-5 109 98,4 2 0,69 28447,44 289,1 2,6 
4-3 100 232,2 2 0,72 67338 290,0 2,9 
2-1 71 19,2 1,6 0,71 5802,24 302,2 4,2 

Всього/середнє 92,6 398,8 1,92 0,69 114076,1 284,08 3,1 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 

 
Згідно даних табл. 2 розподіл лісонасаджень за участі дуба у складі 

дубових деревостанів природного походження в умовах підприємства вказує на 
зростання його частки у віці 80-90 років. У цьому віковому діапазоні дольова 
участь дуба у складі природних дубових лісостанів сягає 9-10 одиниць. 
Зниження частки дуба спостерігається у 100-річних насадженнях. При цьому 
дуб складає 3-4 одиниці. Найнижча дольова участь дуба у 70-річних 
насадженнях – 1-2 одиниці. 

Природні деревостани дуба звичайного характеризуються переважаючим 
2-м класом бонітету. Дані щодо розподілу лісонасаджень за бонітетами 
наведено у (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розподіл дубових лісонасаджень природного походження за бонітетами в 

умовах ДП “Бершадське ЛГ” 

Бонітет Середній склад 
деревостанів 

Середній 
вік, років Площа, га Середня 

повнота 
Загальний 
запас, м3 

Середній 
запас на 
га м3/га 

Середній 
приріст, 

м3/га 
І-ІІ 5ДЗ2ЯЗ1ГЗ1ЛПД 89 382,5 0,70 109854 287,2 3,2 

ІІІ-IV 5ДЗ3ЯЗ2ГЗ 138 16,3 0,64 4009,8 246,0 1,7 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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За даними таблиці 3 переважаючими є природні дубові насадження 1-2 

класів бонітету. Середній вік таких лісонасаджень складає 89 років. Площа 
лісонасаджень – 382 га, середній запас 287 м3/га, середній приріст – 3,2 м3/га. 
Насадження 3-4 бонітетів переважно старшого віку (середній вік – 140 р.). 
Площа таких лісонасаджень становить 16,3 га, середній запас  246 м3/га, 
середній приріст – 1,7  м3/га. 

Середня повнота природних лісонасаджень складає 0,70. Дані щодо 
розподілу лісонасаджень за повнотою наведені у (табл. 4).  

Таблиця 4 
Розподіл дубових лісонасаджень природного походження за повнотою в 

умовах ДП “Бершадське ЛГ” 

Повнота Середній склад 
деревостанів 

Середній 
вік, років 

Площа, 
га 

Середній 
бонітет 

Загальний 
запас, м3 

Середній 
запас на  
га м3/га 

Середній 
приріст, 

м3/га 
0,5-0,6 7ДЗ2ЯЗ1ГЗ 102 25,4 2,2 6579 259 2,5 
0,7-0,8 5ДЗ2ЯЗ1ДС2ГЗ 90 370,4 1,9 104305 282 3,1 
0,9-1,0 4ДЗ4ЯЗ2ГЗ 140 3,0 2,0 1350 450 3,2 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

Згідно даних таблиці 4 розподіл лісонасаджень за повнотою вказує на 
переважання середньо-повнотних деревостанів (0,7-0,8). Загальна площа таких 
лісонасаджень становить 1370,4 га. Переважно це 90-річні насадження, 
середній запас яких становить 282 м3. Найменші площі займають високо-
повнотні насадження 140-річного віку (3,0 га), середній запас таких 
лісонасаджень складає 450 м3. 

Динаміка запасів модальних та оптимальних запасів природних дубових 
лісостанів ДП “Бершадське ЛГ” показана на (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка запасів модальних та оптимальних запасів природних 

дубових лісостанів ДП “Бершадське ЛГ” 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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На рис. 3. показано, що найбільш значні розходження середніх запасів 
модальних та оптимальних лісонасаджень спостерігаються у пристигаючих та 
стиглих деревостанах. Різниця у запасах спостерігається починаючи уже із 2-го 
класу віку. Нами проведено аналіз лісотаксаційних матеріалів на предмет 
наявності природного відновлення дуба на ділянках лісу, де раніше були 
природні ліси за участю дуба, а сьогодні на них лісові культури сосни. У         
(табл. 5) наведена інформація стосовно ділянок лісонасаджень із наявним 
підростом дуба звичайного.  

Таблиця 5 
Таксаційна характеристика дубових деревостанів природного походження 

із наявним підростом дуба у насадженні 

К
в/

ві
дд
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П
ло

щ
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 га
 

С
кл
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 н
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В
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В
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 м
 

Д
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ні
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П
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но
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За
па

с 
на

 1
 га

 

ТЛ
У

 

Підріст 

ск
ла

д 

ві
к 

гус-
тота, 
тис. 
шт./ 
га 

Ободівське лісництво 

1/3 2,5 10СЗ 128 26 52 2 0,40 250 С3ГДС 3ДЗ2АКБ3ЧШ2
ГЗ 30 4,0 

1/8 0,3 10СЗ+ВЛЧ 36 17 24 1а 0,60 280 С2ГДС 5ДЗ5КЛЯ 20 5,0 
1/12 24,5 10СЗ+АКБ 131 26 44 2 0,40 260 С3ГДС 4ДЗ3ГЗ3ЧШ 15 4,0 
1/13 10,0 10СЗ+ЧШ+ГЗ 131 27 52 2 0,50 280 С3ГДС 5ГЗ2ДЗ3КЛЯ 20 4,0 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 
За даними таблиці 5 незначна частка дубового підросту зосереджена 

переважно у сугрудових типах лісу. Зокрема, 3-4 одиниці дуба віком 15-20 
років виявлено у вологій грабовій судіброві. При цьому густота природного 
відновлення становить 2-5 одиниць.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Природні дубові ліси 
ДП “Бершадське ЛГ” переважно представлені свіжою грабовою дібровою 
(Д2ГД). Частка цього типу лісу складає 99% (394,5 га). Незначні площі 
представлені свіжим грабово-сосновим сугрудом – 2,4 га (1%) та свіжою 
грабовою дібровою із дубом скельним – 1,9 га.  

Дубові насадження природного походження переважно насіннєві. Загальна 
площа таких деревостанів складає 351,9 га (88%). Площа лісонасаджень 
порослевого походження є значно меншою та становить 46,9 га (12%). 

За розподілом дубових лісонасаджень за класами віку найбільша їх площа 
191,8 га зосереджена у віковому діапазоні 90-100 років (9-10 одиниць). 
Зниження частки дуба спостерігається у 100-110-річних насадженнях – 3-4 
одиниці. Найнижча дольова участь дуба у 70-річних насадженнях – 1-2 
одиниці. Розподіл лісонасаджень за повнотою вказує на переважання середньо-
повнотних деревостанів (0,7-0,8). Загальна площа таких лісонасаджень 
становить  370,4 га.  Переважно  це 90-річні  насадження,  середній  запас яких  
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становить 282 м3. Найменші площі займають високо-повнотні насадження 140-
річного віку (3,0 га), середній запас таких лісонасаджень складає 450 м3.  

Переважаючими є природні дубові насадження 1-2 класів бонітету. 
Середній вік таких лісонасаджень складає 89 років. Площа лісонасаджень – 382 
га, середній запас 287 м3/га, середній приріст – 3,2 м3/га. Насадження 3-4 
бонітетів переважно старшого віку (середній вік – 140 р.). Площа таких 
лісонасаджень становить 16,3 га, середній запас 246 м3/га, середній приріст – 
1,7 м3/га.  

Найбільш значні розходження середніх запасів модальних та оптимальних 
природних лісостанів дуба спостерігаються у пристигаючих та стиглих 
деревостанах. Різниця у запасах спостерігається починаючи уже із 2-го класу 
бонітету. Незначна частка дубового підросту зосереджена переважно у 
сугрудових типах лісу. Зокрема, 3-4 одиниці дуба віком 15-20 років виявлено у 
вологій грабовій судіброві. При цьому густота природного відновлення 
становить 4-5 одиниць. 
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АННОТАЦИЯ 
СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ ГП  

«БЕРШАДСКОЕ ЛХ» 
В статье показано проблематику исследования состояния природных 

дубовых лесов ГП «Бершадское ЛХ», находящееся в структуре Винницкого 
областного управления лесного и охотничьего хозяйства. В исследовании 
сделан анализ повыдельной базы данных лесоустройства предприятия.              
В результате анализа данных лесоустройства и визуальных обследований были 
определены все таксационные показатели семенных и вегетативных 
насаждений дуба обыкновенного в пределах ГП «Бершадское ЛХ». 

Определено, что природные дубовые леса в структуре лесного фонда 
предприятия представлены древостоями вегетативного и семенного 
происхождения. На основе исследований установлено, что в пределах 
предприятия имеющиеся древостой от 2-го до 23-го класса возраста. Анализ 
данных показывает, что существует тенденция к уменьшению доли 
природных древостоев в пределах предприятия. На основе исследований 
установлено, что в естественных древостоях дуба обыкновенного почти 
полностью отсутствует надежное естественное возобновление основной 
лесообразующей породы. Также на основе исследований установлено, что в 
условиях сугруда на участках искусственных сосновых лесов встречается 
естественное возобновление дуба обыкновенного. Основным результатом 
исследования является анализ структуры лесовосстановительных процессов 
природных дубовых древостоев, который показывает, что для дальнейшего 
лесовосстановления и устойчивого лесопользования необходимо создавать 
лесные культуры, отвечающие естественным дубовым древостоям по составу 
древесных пород. 

Ключевые слова: естественные леса, дуб обыкновенный, семенные, 
вегетативные. 

Табл. 5. Рис. 3. Літ. 15. 

ANNOTATION 
STATЕ OF NATURAL OAK FORЕSTS OF BЕRSHAD FORЕSTRY  

Thе articlе dеals with thе problеms of thе study of thе natural oak forеsts statе 
of thе statе еntеrprisе "Bеrshad forеstry", which is locatеd in thе structurе of thе 
Vinnytsia Rеgional Dеpartmеnt of Forеstry and Hunting. Thе rеsеarch carriеd out an  
analysis of thе company's logging databasе. As a rеsult of thе analysis of thе data of 
forеst  managеmеnt  and  visual  inspеctions,  all  tax  indicators  of   thе   sееd  and  
vеgеtativе oak plantations of thе ordinary within thе Bеrshad forеstry wеrе 
dеtеrminеd. 

It is dеtеrminеd that natural oak forеsts in thе structurе of thе forеst fund of thе 
еntеrprisе arе rеprеsеntеd by vеgеtativе and vеgеtativе vеgеtation and sееd origin. 
On the basis of the research it was established that within the enterprise there are 
tree stands from the 2nd to the 23rd grade. Analysis of thе data shows that thеrе is a  
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tеndеncy to rеducе thе sharе of natural forеst stands within thе еntеrprisе. On thе 
basis of rеsеarchеs it was еstablishеd that in natural forеst plantations of oak, almost 
complеtеly thеrе is no rеliablе natural rеnеwal of thе basic forеstry brееd. Also, on 
thе basis of rеsеarchеs, it was found that in thе conditions of a sudorad on thе arеas 
of artificial pinе forеsts thеrе is a natural rеnеwal of oak. The main result of the study 
is the analysis of the structure of the forest-dependent processes of natural oak 
forests, which shows that for further forest rehabilitation and non-exhaust forest use, 
it is necessary to create forest crops that correspond to the natural oak forests 
according to the composition of wood species. 

Kеywords: natural forеsts, common oak, sееd, vеgеtativе. 
Tabl. 5. Fig. 3. Lit. 15. 
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