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Встановлено розподіл площі вкритих лісовою рослинністю за основними типами лісу
щодо кожної лісотвірної деревної породи на території природного заповідника «Древлянський». Проаналізовано матеріали таксаційного опису 2018 р., впорядкування
лісів Державного підприємства «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» та
список кварталів у межах лісового фонду природного заповідника «Древлянський». При
здійсненні розрахунків було встановлено, що найбільшу площу покритих лісовою рослинністю займає сосна звичайна (13633,5 га, або 90,76%), всі інші породи (п=7) мають
невелику частку зростання (1387,6 га, або 9,24%). Встановлено, що з едафічної сітки
найбільшу площу щодо трофотопу займають суборові умови (В) — 8521,0 га (56,73%),
а з гігротопного ряду переважають свіжі умови (2) — 10780,5 га (71,77%). Серед типів
лісу на території заповідника переважають свіжі борові (5365,3 га, або 35,72%) та
свіжі дубово-соснові суборові умови (5293,2 га, або 35,23%). Також було розподілено
площу типів лісорослинних умов за основними лісотвірними породами, серед яких найбільшу площу з кожної породи мають: береза, що зростає у свіжому дубово-сосновому
суборі (258,8 га, або 1,72% від площі вкритої лісовою рослинністю), вільха — у сирому
чорновільховому сугруді (428,6, або 2,85), дуб — у свіжому грабово-дубово-сосновому
сугруді (94,3 або 0,63), осика — у свіжому дубово-сосновому суборі (11,0, або 0,07),
сосна Банкса — у свіжому дубово-сосновому суборі (6,2, або 0,04), сосна звичайна — в
свіжому борі (5295,4, або 35,25), тополя — у свіжому дубово-сосновому суборі (0,6, або
менше 0,01), ялина — у вологому грабово-дубово-сосновому сугруді (4,1 га, або 0,03%).
Зважаючи на це, можна зробити висновок, що найбільшу вкриту лісовою рослинністю площу займають свіжий бір та субір. Цей розподіл території буде використано
для подальших наукових дослідженнях по розподілу за типами оселищ Резолюції № 4
Бернської конвенції.
Ключові слова: заповідник, тип лісорослинних умов, тип лісу, едафотоп, трофотоп,
гігротоп, лісотвірні породи.

ВСТУП
Територія природного заповідника (ПЗ)
«Древлянський» є еталоном для проведення наукових досліджень лісових екосистем
без істотного антропогенного навантаження, за винятком радіаційного забруднення.
Розподіл лісового фонду ПЗ «Древлянський» за сучасною типологічною структурою є важливою складовою для проведення моніторингу щодо розвитку лісових
екосистем в умовах природозаповідання,
радіоактивного забруднення та глобальних
змін клімату. Також типологічний розпо© В.В. Мартиненко, В.В. Коніщук, 2020
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діл території необхідний для встановлення
типів оселищ згідно із Резолюцією № 4
Бернської конвенції [1; 2].
Найактуальнішим питанням розподілення площ, вкритих лісовою рослинністю
за типами лісорослинних умов та основними лісотвірними породами, є для лісогосподарських підприємств, де ведеться
інтенсивне невиснажливе лісокористування. Це пов’язано з тим, щоб для розрахунку
щорічної лісосіки врахувати площу кожної
деревної породи за типами лісорослинних
умов, оскільки продуктивність накопичення деревної маси у кожної деревної породи
залежно від умов зростання різна [3; 4].
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Мета роботи — охарактеризувати вкриті лісовою рослинністю землі природного
заповідника «Древлянський» згідно з лісотаксацією на типологічній основі Алєксєєва-Погребняка. Завдання — проаналізувати сучасний стан рослинного покриву
лісів досліджуваної території ПЗ «Древлянський» на типологічній основі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження щодо розподілу земель лісового фонду (вкритих лісовою рослинністю) у межах Полісся України (Центрального (Житомирського) Полісся) займалися
такі вчені: Сірук Ю.В. [5], Кратюк О.Л.
[6], Іванюк І.Д. [7], Легкий В.В. [8], Краснов В.П. [9] та ін.
Розподіл площ вкритих лісовою рослинністю за типами лісорослинних умов
для об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення є мало актуальним, окрім як для визначення площ
типів оселищ згідно із Резолюцією № 4
Бернської конвенції. Цей розподіл за літературними джерелами визначено для НПП

Рис. 1. Розподіл площ вкритих лісовою рослинністю за лісотвірними породами
Примітка: Бп — береза повисла; Влч — вільха чорна;
Дз — дуб звичайний; Ос — осика; Сб — сосна Банкса;
Сз — сосна звичайна; Тк — тополя канадська; Ялє —
ялина європейська.
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«Гуцульщина», Черемоського ПЗ, ПЗ «Дніпровсько-Орільський» та Рівненський ПЗ
[10–13].
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Матеріалом для дослідження є лісотаксаційний опис ДП «Народицьке СЛГ» 2018 р.
лісовпорядкування, зокрема квартальна
сітка лісових масивів у межах ПЗ «Древлянський».
Застосовано лісотипологічні (згідно з
проєктами організації та розвитку лісогосподарських підприємств [14]), екологічні,
статистичні, математичні, аналітичні методи досліджень.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Територія ПЗ «Древлянський» у територіальній структурі це здебільшого лісові
екосистеми, які раніше входили до складу
ДП «Народицьке СЛГ», згідно з комплексним лісогосподарським районуванням лісів
України знаходиться в Поліській лісогосподарській зоні Західно- та ЦентральноПоліського лісогосподарського округу
[15]. З огляду на фізико-географічне районування, територія заповідника знаходиться у зоні мішаних лісів Київської
обл. Народицько-Іванківського р-ну, а
також частково Норинсько-Жерівського
р-ну Житомирського Полісся [16]. Через
центральну частину території заповідника
проходить Український кристалічний щит,
який у західній частині природоохоронної
території виходить на поверхню у долині
р. Уж. Рельєф цієї території характеризується незначним підвищенням із півночі від р. Уж на південь (у межах 128,5–
170 м), яка, своєю чергою, знаходиться
на півдні Поліської низовини. У заповіднику переважають дерново-підзолисті та
дерново-підзолисті оглеєні ґрунти на давньоалювіальних та водно-льодовикових
відкладах, морені та лесовидних породах
[17; 18].
Типологічну характеристику території
заповідника проведено за лісотвірними
породами на вкритих лісовою рослинністю землях (рис. 1).
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Значна площа лісів вкрита сосною
звичайною (Pinus sylvestris L.) (13633,5 га,
або 90,76%), невеликі площі мають: береза повисла (Betula pendula Roth.) (741,4,
або 4,94), вільха чорна (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) (463,1, або 3,08), дуб звичайний
(Quercus robur L.) (14 4,9, або 0,96), осика
(Populus tremula L.) (24,9, або 0,17), сосна
Банкса (Pinus banksiana Lamb.) (8,2, або
0,05), ялина європейська (Рісеа abies (L.)
Karst.) (4,5, або 0,03 — дві ділянки), тополя
канадська (Populus deltoides Marsh.) (0,6 га,
або менше 0,01% — одна ділянка). Цей розподіл площ за лісотвірними породами вказує на те, що основною породою Полісся та
України є сосна звичайна [19].
Територія заповідника представлена 13
едафотопами: серед трофотопів — всі окрім
дібров, серед гігротопів — виражено усіма
рівнями зволоженості (табл.). За трофотопним рядом найбільша площа у суборових умовах (8521,0 га, або 56,73%), дещо
меншими показниками представлені бори — 5808,2 га, або 38,67%, а також незначна площа сугрудів — 691,9 га, або 4,60%.
Якщо робити аналогічний аналіз щодо
гігротопів, найбільшу площу займають свіжі умови (10780,5 га, або 71,77%), значно
менша площа у вологих умовах — 2948,7,
або 19,62, незначними площами виражені
сухі (441,9, або 2,95) та сирі умови (812,9,
або 5,41), найменша часта у мокрих умовах — 37,1 га, або 0,25%.

На території Заповідника знаходиться
18 типів лісу. Серед борових умов (n=4)
найбільшу площу має свіжий сосновий бір
(5365,3 га, або 35,72%). Субори представлені 7 умовами. Серед них найбільшу площу
займають свіжий дубово-сосновий субір
(5293,2 га, або 35,23%). Вологі борові умови розподілені на вологий дубово-сосновий субір осушений (15,1 га, або 0,10%) та
вологий дубово-сосновий субір (5294,2 га,
або 18,77%). Також 7 умовами представлені сугруди. Загальний розподіл сугрудів
на території є невеликим (від 3,8 га, або
0,03%, вологий грабово-дубовий сугруд до
434,1 га, або 2,89% сирого чорновільхового
сугруда).
На рис. 2 представлено розподіл типів
лісу за лісотвірними породами ПЗ «Древлянський».
Тополя канадська (Populus deltoids) представлена лише однією ділянкою, яка за лісовим покривом виражена свіжим дубовососновим субором (0,6 га, або 100%). Ялина
європейська (Picea abies) представлена
свіжим дубово-сосновим субором (0,4 га,
або 8,9%) та вологим грабово-дубово-сосновим сугрудом (4,1 га, або 91,1%). Сосна
Банкса (Pinus banksiana) щодо типу лісу виражена: свіжим та сухими боровими умовами (0,7 га, або 8,5% і 1,3 га, або 15,9% відповідно) та свіжим дубово-сосновим субором
(6,2 га, або 75,6%). На ділянках, де зростає
осика (Populus tremula) представлено во-

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за едафотопами
(чисельник – площа, га; знаменник – частка, %)
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Рис. 2. Типологічний розподіл вкритих лісовою рослинністю території ПЗ «Древлянський»

Примітка: А1С — сухий сосновий бір; А2С — свіжий сосновий бір; А3С — вологий сосновий бір;
А4С — сирий сосновий бір; В1ДС — сухий дубово-сосновий субір; В2ДС — свіжий дубово-сосновий субір;
В3ДС — вологий дубово-сосновий субір; В3ДСО — вологий дубово-сосновий субір осушений; В4ДС —
сирий дубово-сосновий субір; В4ДСО — сирий дубово-сосновий субір осушений; В5БС — мокрий
березово-сосновий субір; С2ГДС — свіжий грабово-дубово-сосновий сугруд; С3ГД — вологий грабоводубовий сугруд; С3ГДС — вологий грабово-дубово-сосновий сугруд; С4ВЛО — сирий чорновільховий
сугруд осушений; С4Влч — сирий чорновільховий сугруд; С4ГДС — сирий грабово-дубово-сосновий
сугруд; С5Влч — мокрий чорновільховий сугруд.

логим бором (0,3 га, або 1,2%), свіжим та
вологим дубово-сосновим субором (11,0 га,
або 44,2% і 13,6 га, або 54,6%). Дуб звичайний (черещатий) (Quercus robur) зростає в
таких типах лісу: сухому (2,1 га, або 1,4%),
свіжому (9,9, або 6,8), вологому (3,1, або
2,1), мокрому (5,1, або 3,5) дубово-сосновому суборі, свіжому грабово-дубово-сосновому сугруді (94,3, або 65,1), а також у
вологому грабово-дубовому (3,8, або 2,6) та
грабово-дубово-сосновому сугруді (26,6 га,
або 18,4%). У дещо сирих та мокрих умовах
зростає вільха чорна (Alnus glutinosa), яка
на території заповідника зустрічається біля
водойм: вологому (1,2 га, або 0,3%) та сирому (6,0, або 1,3) дубово-сосновому суборі,
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вологому грабово-дубово-сосновому сугруді (3,1, або 0,7), сирому сугруді чорновільховому (428,5, або 92,6) та чорновільховому
осушеному (4,9, або 1,1), грабово-дубовососновому (4,0, або 0,9) та мокрому чорновільховому сугруді (15,3 га, або 3,3%).
Друга за площею зростання та кількістю типів лісу — береза повисла (Betula
pendula), зустрічається у: свіжому (69,2 га,
або 9,3%) та вологому борі (1,8, або 0,2), у
сухому (2,9, або 0,4), свіжому (258,8, або
35,0), вологому (237,2, або 32,1), сирому
дубово-сосновому (110,0, або 14,8) та дубово-сосновому осушеному суборі (9,2,
або 1,2) та мокрому березово-сосновому
суборі (4,7, або 0,6), у свіжому та вологому
AGROECOLOGICAL JOURNAL • No. 3 • 2020
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грабово-дубово-сосновому сугруді (16,3,
або 2,2 та 23,3, або 3,1 відповідно), а також
сирому чорновільховому (3,7, або 0,5) та
грабово-дубово-сосновому сугруді (4,3 га,
або 0,6%).
Найбільшою породою за площею зростання та найбільшою за кількістю типів
лісу є сосна звичайна (Pinus sylvestris). У
борових умовах остання зростає у сухому
(420,2 га, або 3,1%), свіжому (5295,4, або
38,9), вологому (13,6, або 0,1) та сирому
(5,7 га, або менше 0,1%) гігротопах. Найбільше серед типів лісу та площею сосна
зустрічається у суборових умовах, зокрема:
дубово-соснових сухих (15,4 га, або 0,1%),
свіжих (5006,3, або 36,7), вологих (2565,3,
або 18,8), сирих (208,8, або 1,5), мокрому
березово-сосновому суборі (17,1, або 0,1),
а також вологому та сирому дубово-сосновому суборі осушеному (15,1 га, або 0,1% та
11,0 га, або 0,1% відповідно) (рис. 3).

Даний розподіл площ вкритих лісовою
рослинністю лісових земель за типами лісу
(типами лісорослинних умов) за основними лісотвірними породами Заповідника
дає підтвердження літературним даним,
що територія ПЗ «Древлянський» представлена дерново-підзолистими ґрунтами
різного типу підзолистості [17].
Щоб дізнатися чи є випадковим такий
розподіл типів лісу чи закономірним, потрібно розглянути цей розподіл у межах
Народицького р-ну та Житомирської обл.
(адміністративних одиниць, на територіях
яких знаходиться ПЗ «Древлянський»),
а також кліматичних зонах на території
України.
Лісові ділянки Народицького р-ну
в основній частині представлені свіжим
бором (29,0%) та субором (30,6), а також
вологим субором (26,7%). Такий розподіл є аналогічним до розподілу лісових

Рис. 3. Площі типів лісу за лісотвірними породами ПЗ «Древлянський»
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ділянок за типами лісу в ПЗ «Древлянський» [19].
Однак такий розподіл, як на території
Народицького р-ну, не характерний для
всієї території Житомирської обл. Західна
частина області переважно виражена дерново-підзолистими оглеєними ґрунтами,
на території якої найбільше представництво суборових умов (свіжі та вологі умови
найбільш представлені в області, тоді як 2/3
території виражені дерново-підзолистими
ґрунтами). Південна частина області має
деградовані ґрунти та чорноземи (окремі
площі чорноземів оглеєні) представлена дібровними та судібровними умовами, на яких
зростають твердолистяні породи [16; 19].
На території Полісся України переважають дерново-підзолисті ґрунти, які мають
найбільшу площу розташування із заходу
на схід. Свіжі борові умови представлені у
центральній (рівнинній) частині України.
Західна частина Полісся України за типом
лісорослинних умов виражена свіжими суборовими умовами, оскільки порівняно із
центральною знаходиться у підвищенні на
середньопідзолистих ґрунтах [13]. Лісорослинні умови Центрального Полісся і
зокрема ПЗ «Древлянський» істотно відрізняються від інших фізико-географічних
зон України.
У лісостеповій частині найбільшу площу займає свіжа діброва, на території яких
зростають твердолистяні породи на сірих
та темно-сірих опідзолених ґрунтах [16;
20], переважно зосереджені у рівнинній
частині Лісостепу. Західна частина Лісостепу характеризується значними підвищеннями, що за однакових ґрунтових умов
є найкращими для сугрудового типу лісу.
Степова зона України переважно представлена сухими дібровними умовами з
деревостанами із твердолистяних порід на
карбонатних легкосуглинистих чорноземах. У заплавах річок Дніпра та Дністра
переважають сирі та мокрі дібровні умови
[16; 20].
Українські Карпати за даними З.Ю. Герушинського [21] налічують понад 70 ти-
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пів лісу. Таку кількість можливо пояснити лише тим, що гірський масив Карпат
виражений великою висотністю, різною
родючістю дерново-піщаних та бурих гірсько-лісових ґрунтів, а також різноманітним представництвом хвойних та твердолистяних деревостанів, які створюють
велику різноманітність типів лісорослинних умов.
Зважаючи на це, є підстави вважати, що
розподіл лісових ділянок за типами лісу
в межах природного заповідника «Древлянський» є типовим для Центрального
Полісся і залежить від типу ґрунту, зволоженості та рельєфу території у контексті
попередніх досліджень інших авторів [17;
19; 22].
ВИСНОВКИ
Найбільш представленою породою на
території природного заповідника «Древлянський» трапляється сосна звичайна.
Територія заповідника включає 13 едафотопів, які складаються з 3 трофотопів та 5
гігротопів. Найбільшу площу за трофотопами займають суборові умови (8521,0 га,
або 56,73%) від вкритої лісовою рослинністю земель, а серед гігротопів найбільшу
площу мають свіжі умови (10780,5 га, або
71,77%).
За розподілу території щодо типологічної структури найбільшу площу займають свіжий бір та дубово-сосновий субір
(5365,3 га і 5293,2 га відповідно). Ґрунти
природного заповідника «Древлянський»
виражені дерново-підзолистими ґрунтами,
та рівнинним рельєфом, який має невелике підвищення із півночі на південь. Такі
умови найхарактерніші для борових та суборових лісотипологічних умов.
Отримано підтвердження, що розподіл
типів лісу залежить від ґрунтових, гідрологічних умов регіону та рельєфу. Цей розподіл є аналогічний щодо розподілу лісових ділянок за типами лісорослинних умов
території Народицького адміністративного
району Житомирської обл., у якому розташований заповідник.
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