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ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ 

ДЕРЕВНИХ ПОРІД 

 

Проведено дослідження процесу природного поновлення лісових порід, на прикладі сосни звичайної, під 

наметом лісу у свіжих та вологих суборах. Встановлено лісівничі методи його досягнення та можливості 

використання у лісовідновленні ДП «Млинівське лісове господарство». Досліджено вплив повноти 

материнського насадження на появу, ріст і розвиток природного поновлення. 

Подано погляд на відтворення та поновлення лісових ресурсів. А також розглядаються шляхи підвищення 

ефективності природного поновлення деревних порід. 

Ключові слова: сосна звичайна, природне поновлення, материнське насадження, лісостан , лісові формації. 

Вступ: Лісові формації як геологічно 

найдавніший і найпродуктивніший тип 

рослинності відігравали і відіграють пріори-

тетну екологічну роль в еволюції біосфери та 

підтриманні її природного стану. Ця роль 

особливо відчутна в сучасний технологічний 

період, коли почав порушуватись киснево-

вуглецевий баланс на Землі. Лише за історич-

ний період площа лісів Землі зменшилась 

майже на 65%, а в Україні, за останні 500 років 

– утричі. Україна належить до мало лісистої 

зони. Загальна площа лісів в Україні становить 

15% її території. Ліси розміщені на території 

України дуже нерівномірно. Найбільша їхня 

частина знаходиться в Українських Карпатах 

(40,5% від загальної площі), Кримських горах 

(32%) і на Поліссі (26,1%). У лісостеповій зоні 

концентрація лісу складає 12,2%, у степовій – 

3,8%. До найбільш лісистих областей належать 

Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, 

Житомирська, Волинська і Чернівецька.  

Ліси України відрізняються високою 

продуктивністю. У них переважають цінні 

хвойні (сосна, ялина, модрина) і тверді листяні 

види, серед яких особливо високоякісну 

деревину мають дуб, бук, тополя, ясен. 

Та все ж на сьогодні у вітчизняному 

лісівництві існує ряд проблем. Так, 

забезпеченість лісом населення України – 0,17 

га на людину – одна із найнижчих в Європі. В 

Югославії вона сягає 0,46 га, у Болгарії – 0,42, 

в Румунії – 0,29, в Польщі – 0,24 га. 

Забезпеченість деревиною становить 25,4 м3 на 

одного жителя України. 

Понад половини площі лісового фонду 

України – це ліси штучного плантаційного 

походження які потребують постійного 

догляду [3]. 

Багаторічний досвід показав, що методи 

господарювання, застосовувані в нашій 

державі впродовж останнього століття, не 

сприяли максимальному відтворенню 

високопродуктивних деревостанів, оскільки 

базувались на суцільно лісосічних рубках та 

штучному відтворенні лісів. 

Актуальність дослідження: Сучасний 

етап розвитку лісового господарства в Україні 

та й у всьому світі, характеризується 

підвищенням інтересу до вдосконалення 

способів і методів відтворення лісових 

ресурсів на основі використання природного 

насіннєвого потенціалу насаджень. 

Мета дослідження: Вивчення процесу 

природного поновлення лісових порід, на 

прикладі сосни звичайної, під наметом лісу у 

свіжих та вологих суборах, визначення 

лісівничих методів його досягнення та 

можливості використання у лісовідновленні 

ДП «Млинівське лісове господарство»; 

вивчення впливу повноти материнського 

насадження на появу, ріст і розвиток 

природного поновлення. 



№ 5 (серпень) 2017 р. 

 

5 

Поставлено такі завдання та цілі: 
поширити відомості про природне поновлення 

деревних порід; визначення його якості та 

кількості, характеру розміщення по площі, 

життєздатності, висотної структури. 

Виклад основного матеріалу:Відомо що в 

умовах регіону в багатьох випадках природне 

поновлення є успішним. Водночас, шляхом 

проведення заходів сприяння природному 

поновленню можна істотно збільшити 

кількість підросту сосни [2]. 

У другій половині минулого століття 

питома вага природного лісовідновлення 

внаслідок масштабних лісокультурних робіт 

сягнула свого історичного мінімуму і в окремі 

роки становила менше 20 % [3]. У результаті 

такого активного ведення лісового 

господарства площа природних деревостанів 

щороку зменшувалася, що призвело до 

загострення проблема збереження генофонду 

найбільш пристосованих до лісорослинних 

умов того чи іншого регіону місцевих 

популяцій. 

Дедалі частіше у нашій державі постає 

питання ведення лісового господарства на 

засадах екологічно орієнтованого лісівництва. 

Використання природного поновлення може 

стати одним зі способів підвищення 

продуктивності лісів України, покращення їх 

екологічного стану та зменшення витрат при 

лісовідновленні й лісорозведенні, оскільки 

природні деревостани – це ті особини, що на 

всіх стадіях свого розвитку пройшли жорсткий 

природний відбір, витримали конкуренцію з 

боку інших видів. 

Характерними особливостями природного 

поновлення в борових умовах є його 

рівномірне розміщення по площі, тоді як у 

суборах він зустрічається куртинами, 

приуроченими до ділянок з менш розвиненим 

трав’яним покровом та природно або штучно 

порушеною підстилкою. Проведеними 

дослідженнями встановлено значну кількість 

самосіву, яка з’являється в культурах і після їх 

створення. Основна частина його зосереджена 

в борознах та на їх гребнях. 

Цікавими є дані щодо кількості природного 

поновлення сосни в чотирирічних культурах, 

що зростають у різних лісорослинних умовах 

(таблиця 1). 

Таблиця 1 

Кількість природного поновлення в дво- та чотирирічних 

культурах сосни в умовах свіжого бору, тис. шт. на 1 га  

№ 

З\П 
Вік культури 

Всього 

1 га,тис 

У тому числі за віком,років 

1 2 3 4 Старше 

1. 2 3,5 1.375 2,125 – – – 

2. 3 5,5 3,5 1 1 – – 

3. 4 11,3 2,75 3,62 4,26 0,625 – 
 

Отримані результати підтверджують 

вищенаведені положення щодо суттєвого 

впливу трав’яної рослинності, на появу і збере-

женість самосіву, а також про максимально 

сприятливі умови для появи сходів сосни на 

закультивованих площах у рік створення 

культур. 

Останнє дозволяє зробити висновок про 

можливість значного збільшення кількості 

самосіву сосни за рахунок своєчасного 

проведення лісокультурних заходів (обробітку 

ґрунту, підсіву насіння тощо), що сприяють 

природному поновленню. Наведені результати 

щодо природного поновлення сосни та його 

особливостей в культурах повністю 

узгоджуються з даними М.І. Гордієнка та С.Б. 

Ковалевського [3]. 

Для дослідження природного поновлення 

сосни звичайної було закладено 3 пробні 

площі у лісостанах у Млинівському лісництва 

(таблиця 2 ). 

Таблиця 2 

Лісівничо-таксаційна характеристика лісостанів на 

тимчасових пробних площах 

№ 

з\п 

Квартал, 

виділ 
Вік деревостану, років Повнота 

Висота 

(Н,м) 

Діаметр 

(D,см) 

1 33,2 82 0,57 24 26,3 

2 33,4 81 0,48 24 28,3 

3 27 81 0,72 25 31,9 
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Для обліку природного поновлення 

використано методику С.С. П’ятницького, яка 

полягає у закладанні пробних площадок 

розміром 10×10 м, тобто 100 м2. Пробні 

площадки становили не менш ніж 2 % від 

площі виділу і розміщувалися рівномірно по 

його площі. 

Оцінювали природне поновлення за шкалою 

В.Г. Нестерова. Для дослідження жи-вого 

надґрунтового покриву ми дотримувалися 

методики Н.І. Базилевич. Проведені нами дос-

лідження показали, що у соснових свіжих і во-

логих суборах під наметом лісу є значна частка 

життєздатного природного поновлення (табл.3). 

Таблиця 3 

Характеристика природного поновлення на пробних площах 

№ 

з\п 

Материнське  

насадження(ТЛУ) 
Кількість підросту(тис. штук) 

Переважаюча 

група висот 

Категорія 

успішності 

поновлення 

1 В3 2,8 крупний Задовільне 

2 В2 0,8 середній Слабке 

3 В3 1,7 крупний Задовільне 
 

Проте більш сприятливими для природного 

поновлення сосни звичайної є вологі субори 

порівняно зі свіжими. Максимальну кількість 

природного поновлення сосни – 2,8 тис. шт. на 

1 га було виявлено саме в умовах вологого 

субору. 

Більша кількість вологи призвела до 

масового розростання трав’яної рослинності, 

яка перешкоджає росту та розвитку підросту. 

Саме тому на пробних площах, закладених в 

умовах вологого субору переважає не високе,а 

задовільне природне поновлення. 

У свіжих суборах поновлення сосни було 

оцінено як слабке, оскільки максимальна 

кількість виявленого підросту на такій пробній 

площі становила лише 1,9 тис. шт. на 1га. 

В умовах свіжого та вологого субору сосна 

звичайна найкраще природним шляхом 

відтворюється при повноті материнського 

насадження 0,6 та 0,7.(діаграми 1 та 2). 

Діаграма 1 

Кількість природного поновлення сосни звичайної залежно від повноти  

материнського насадження в умовах вологого субору. 

 

Діаграма 2 

Кількість природного поновлення сосни звичайної залежно від повноти материнського 

насадження в умовах свіжого субору 

 



№ 5 (серпень) 2017 р. 

 

7 

 

Найменша кількість життєздатного підросту 

спостерігається під наметом насадження з 

повнотою 0,8 (свіжий субір – 0,8 тис. шт. на га, 

вологий – 0,9 тис. шт. на га) на пробних 

площах, де природне поновлення було оцінене 

нами як погане.  

Слід зазначити що висока зімкненість 

материнського насадження негативно впливає 

на виживання підросту, приводить до його 

ослаблення та загибелі. 

Освітленість, щільність трав'яного 

покриття, різна повнота материнського 

насадження приводять до формування 

підросту різної кількості та якості. Підріст 

розміщується нерівномірно, переважно 

куртинами, значна його кількість 

спостерігається у вікнах насадження, та в 

осередках з меншим розвитком трав’яної 

рослинності й підліску. Найкраще природне 

поновлення наявне у насадженнях із повнотою 

6,0-0,7 (2,8 тис. шт. на га). Природне 

поновлення сосни звичайної результативніше у 

вологих суборах (2,8 тис. шт. на га), ніж у 

свіжих суборах (1,9 тис. шт. га.). 

Висновок: Отже, аналізуючи вище 

викладене необхідно відзначити: природне 

поновлення дає стійкі і витривалі насадження; 

природне поновлення скорочує період 

лісовирощування на 10-15 років; значно 

економніше. Під час виконання роботи було 

доведено, що шляхом проведення ряду заходів 

сприяння природному поновленню можна 

істотно збільшити кількість лісового підросту, 

а саме сосни звичайної, як найбільш 

поширенішої лісоутворюючої та  

господарської цінної деревної породи.  

Згідно досліджень, в умовах українського 

Полісся сосна звичайна успішно поновлюється 

у відносно бідних умовах, на переході від 

свіжих до вологих умов. 

Проте, на нашу думку, проблема 

природного відновлення в Україні вивчена не 

досконало і вимагає комплексних досліджень, 

розробок та практичної реалізації. 
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Osip M.A., Osip Yu.L. 

REPORTS OF FOREST RESOURCES THROUGH NATURAL CHANGE OF LIVESTOCK 

The study of natural renewal of forest species, on the example of ordinary pine, under the tent of forest in fresh and wet 

subhors, was conducted. Forestry methods of its achievement and possibilities of use in reforestation of SE "Mlynivsky 

forestry" are established. The influence of the completeness of the parent plant on the appearance, growth and 

development of natural renewal is investigated. 

A view is provided on the reproduction and renewal of forest resources. Also, ways of improving the natural 

regeneration of wood species are considered. 

Key words: ordinary pine, natural renewal, maternal stands, forestland, forest formations. 

 
Осип М.А., Осип Ю.Л. 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

Проведено исследование процесса естественного возобновления лесных пород на примере сосны обыкновенной, 

под пологом леса в свежих и влажных суборах. Установлено лисивничи методы его достижения и 

возможности использования в лесовосстановлении ГП «Млыновское лесное хозяйство». Исследовано влияние 

полноты материнского насаждения на появление, рост и развитие естественного возобновления. 

Подано взгляд на воспроизводство и восстановление лесных ресурсов. А также рассматриваются пути 

повышения эффективности естественного возобновления древесных пород. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, естественное возобновление, материнское насаждения, насаждения, 

лесные формации. 
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