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СТАН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МАЛОЦІННИХ МОЛОДНЯКІВ 

ВІННИЧЧИНИ 

 

Проведено аналіз формування похідних малоцінних насаджень 

Вінниччини. Досліджено особливості поширення, склад та проду-

ктивність малоцінних молодняків. Встановлено, що при невчас-

ному проведені рубок догляду у молодняках формуються наса-

дження з перевагою в їх складі супутніх порід граба, осики, берези. 

Запропоновано комплекс заходів щодо проведення доглядових та 

реконструктивних рубок у насадженнях.  

Ключові слова: похідні насадження, молодняки, деревостани, 

склад, продуктивність. 

 

Вступ. В умовах України процеси лісовідновлення здійснюються 

переважно штучним або комбінованим шляхом, тобто садінням лісо-

вих культур на вирубках або введенням головних порід з використан-

ням природного поновлення. У сучасних соціально-економічних умо-

вах, лісівники повинні більш широко використовувати для відтворення 

лісів природне поновлення основних лісотвірних порід. Тому потрібно 

гнучкіше застосовувати такі способи головних рубок, які б дозволяли 

отримати в процесі рубки лісу надійне природне його поновлення. Пи-

тання врахування впливу факторів середовища, особливостей росту та 

розвитку лісостанів, особливостей застосування методів та технологій 

рубок головного користування є важливими елементами успішного лі-
совідновлення. Слід зазначити, що часто невдало запроваджені техно-

логічні процеси рубок головного користування та незадовільного про-

ведення доглядових рубань призводять до зміни породного складу де-

ревостанів, випадання із складу основних лісотвірних порід та форму-

вання похідних насаджень. 

Підвищення продуктивності лісів – це основне питання сучас-

ного ведення лісового господарства. Незважаючи на те, що ліси 

України відрізняються порівняно високою продуктивністю, обу-

мовленою сприятливими природно-кліматичними умовами, все ще 

є значні площі низькопродуктивних і малоцінних насаджень, що 

потребують реконструкції. 
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Аналіз останніх досліджень. Вивченням реконструкції мало-

цінних насаджень займались М.Є. Ткаченко [12], Г.Ф. Морозов 

[5], М.М. Баранов [1], П.С. Погребняк [10], М.М. Горшенін та  

С.В. Шевченко [2, 12], О.М. Міловідов [4], І.Д. Юркевич [14],  

П.П. Ізюмський, П.І. Молотков, М.В. Ромашов [3, 6] та інші. Під 

реконструкцією П.П. Ізюмський [3] має на увазі сукупність лісо-

господарських, лісокультурних, а іноді й лісомеліоративних захо-

дів, направлених на формування на корінних за складом і структу-

рою насаджень з метою найшвидшого вирощування високоефек-

тивних деревостанів, що найбільш відповідають лісорослинним 

умовам та прийнятому напрямку господарювання [7-9, 11]. 

Методика досліджень. Базовою методикою досліджень була при-

йнята програмно-методична записка УкрНДІЛГА. У роботі використа-

ли пояснювальні записки до проектів організації розвитку підпри-

ємств, таксаційні та картографічні матеріали.  

Дослідження особливостей формування похідних деревостанів 

проводили шляхом аналізу картографічних та лісотаксаційних матері-
алів лісогосподарських підприємств Вінниччини. Аналіз проводили на 

основі зведених даних щодо наявності похідних деревостанів у “Прое-
ктах організації розвитку підприємств”. Більш детальний аналіз про-

водили на основі повидільної інформації таксаційних описів, а також 

електронної бази підприємств. Польові дослідження проводили шля-

хом закладання пробних площ. Пробні площі закладені із використан-

ням загальноприйнятих у лісовій таксації методиці. На кожній пробній 

площі проводили подеревні обліки. Для кожного дерева визначали: ді-
аметр, висоту, товарність. Висоти визначали у 20-25 дерев кожної лі-
сотвірної породи. Опрацювання матеріалів проводили за допомогою 

статистичного пакету Excel та нормативно-довідкових матеріалів. 

Результати досліджень. За лісотипологічним районуванням тери-

торія належить до трьох лісотипологічних областей: південно-східна 

частина – до області свіжого груду (2d), а північно-західна – до воло-

гого груду (3d),  південна – до області сухого груду (1d). 

Аналіз лісового фонду лісових підприємств ДП “Вінницьке лісове 

господарство” та ДП “Жмеринське лісове господарство” вказує на те, 
що більша частина лісового масиву представлена середньовіковими, 

стиглими та пристигаючими ясеневими насадженнями, які утворилися 

переважно внаслідок проведення суцільних зрубів у дубових деревос-
танах.  

Досліджуванні насадження, як правило, мають чітко виражений су-

путній ярус із граба звичайного, клена гостролистого, липи. На іншій 

частині масиву переважають похідні грабняки, які формують здебіль-



Випуск 4(64) 2013 р. Серія «Сільськогосподарські науки»  

 

52 

шого чисті одноярусні деревостани із незначною домішкою супутніх 

порід. 

Дубові насадження, які за площею переважають у даному лісовому 

масиві, як правило, штучного походження (лісові культури). Дубові 
деревостани природного походження у лісовому масиві практично від-

сутні та представлені незначними острівними ділянками.  

Повидільний аналіз таксаційних матеріалів лісових підприємств 

вказує на наявність незначних площ похідних насаджень. У структурі 
похідних деревостанів частка молодняків є незначною. Із похідних на-

саджень найбільша частка припадає на середньовікові та пристигаючі. 
Малоцінні та похідні деревостани представлені головним чином гра-
бовими насадженнями.  

Таксаційна характеристика обстежених похідних насаджень Яку-

шинецького лісництва Вінницького лісового господарства наведена у 

таблиці 1. 

За даними таблиці 1, загальна площа малоцінних насаджень стано-

вить 173,1 га або 4,3% від загальної площі. Переважаючою породою є 
граб звичайний. Його частка в складі насаджень становить від 50 до 

90%, береза повисла – від 80 до 100%. Частка липи дрібнолистої, кле-
на гостролистого, береста, ялини європейської, клена польового, кле-

на-явора в складі насаджень становить від 2 до 5%. Головні породи, 

такі як ясен звичайний та дуб звичайний мають невелику частку всьо-

го 1-2 одиниці, а в більшості випадків ці породи йдуть зі знаком. За 
даними таблиці можна прослідкувати тенденцію збільшення кількості 
похідних насаджень з віком. Чим старше насадження, тим більша їх 

кількість. Більшість похідних насаджень належать до ІV класу віку, 

тобто їх вік становить 60-80 років. Це говорить про те, що декілька де-
сятків років тому в даних насадженнях не були проведені вчасно руб-

ки догляду у молодняках, що призвело до загибелі головних порід від 

затінення супутніми породами та чагарниками або запізнилися з уве-

денням головних порід на зрубах із природним поновленням. 

В умовах ДП “Жмеринське ЛГ” закладена тимчасова дослідна ді-
лянка, яка має площу 0,5 га. На ній визначалися основні лісівничо-

таксаційні показники. Тимчасова пробна площа (ТПП) закладена у 

Жмеринському ЛГ Ялтушківського лісництва кв. 21 вид. 3. Головна 
порода – дуб звичайний. Тип лісу – D2-гД. Вік насадження 20 років 

(табл. 2). 
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Таблиця 1 

Таксаційна характеристика малоцінних та похідних насаджень 
К
ва
рт
ал

 

 

В
ид
іл

 
Площа, 

га 
Характеристика 
деревостанів 

Вік, 

років 

В
ис
от
а,
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Д
іа
м
ет
р,
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м

 

К
ла
с 

бо
ні
те
ту

 

Тип 

лісу 

 

П
ов
но
та

 

Запас де-
ревини на 
га, м3

 

108 3,2 2,6 5Гз3Акб1Брс1Клг+Яз 16 5 4 1 Д2ГД 0,76 21 

85 5 6,5 5Гз2Яз2Лпд1Чш+Гз+Дз 17 5 4 1 Д3ГД 0,71 26 

85 14 2,6 5Гз1Яз1Яв1Клг1Лпд1Бп 24 7 6 2 Д2ГД 0,72 42 

90 6 9,4 3Бп2Яз2Гз1Лпд1Яв1Яє+ 29 11 12 1 Д2ГД 0,80 84 

39 4 7,6 4Яз1Гз1Лпд1Ос2Клг1Дз+Сз 33 10 12 2 Д2ГД 0,74 76 

18 12 0,9 9Гз1Дз+Бп+Ялє 35 10 10 2 Д2ГД 0,71 64 

18 11 1,3 9Гз1Клг+Яз+Лпд+Яв+Бп +Ялє+Дз 35 13 14 1 Д2ГД 0,74 92 

32 4 1,9 6Гз1Дз1Яз1Клг1Яв+Мдє+ Брс 40 13 14 2 Д2ГД 0,74 110 

14 17 0,4 9Гз1Бп+Яз+Влч 40 12 12 2 Д2ГД 0,73 85 

39 7 0,3 10Бп+Дз 44 20 20 1Б Д2ГД 0,80 203 

1 1 0,5 10Бп+Акб+Дз+Ялє 44 19 20 1А Д2ГД 0,70 167 

1 8 1,0 10Бп+Ос 44 19 20 1А Д2ГД 0,80 191 

9 12 1,5 7Гз2Яз1Дз+Лпд 50 17 18 1 Д2ГД 0,71 150 

15 6 2,3 9Клг1Дз 55 22 24 1А Д2ГД 0,71 238 

102 16 2,0 7Гз1Яз1Лпд1Дз 55 19 16 1 Д2ГД 0,79 207 

30 10 5,1 8Бп1Гз1Дз 60 21 24 1 Д2ГД 0,80 200 

98 2 7,0 8Гз1Яз1Дз+Лпд+Влч 64 22 20 1 Д2ГД 0,85 295 
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продовження табл. 1 
7 10 1,1 8Гз2Лпд+Дз 65 19 22  Д2ГД 0,70 180 

105 14 7,3 9Гз1Дз+Лпд+Клп 65 21 22 1 Д2ГД 0,75 226 

65 14 1,0 10Гз+Дз+Яз 65 21 22 1 Д2ГД 0,70 208 

69 12 4,6 8Гз1Яз1Дз+КЛп 65 20 22 1 Д2ГД 0,71 203 

16 2,3 4,5 6Гз1Дз1Яз1Клг1Бп 65 22 20 1 Д2ГД 0,75 250 

16 2 4,2 6Гз1Дз1Яз1Клг1Бп 65 22 20 1 Д2ГД 0,75 251 

16 2,1 3,7 6Гз1Дз1Яз1Клг1Бп 65 22 20 1 Д2ГД 0,75 250 

16 2,2 3,3 6Гз1Дз1Яз1Клг1Бп 65 22 20 1 Д2ГД 0,75 250 

30 9 2,2 6Гз2Яз1Дз1Лпд+Бп 65 21 20 1 Д2ГД 0,70 220 

21 2 7,0 6Гз2Яз1Дз1Лпд+Бп 65 21 20 1 Д2ГД 0,75 248 

15 5 7,4 6Гз2Яз1Дз1Яв 70 21 22 1 Д2ГД 0,69 235 

50 7 4,7 9Гз1Дз+Лпд+Яз 70 21 20 1 Д2ГД 0,75 233 

11 8 4,0 8Гз1Яз1Яв+Лпд+Брс+Клп 75 22 22 1 Д2ГД 0,65 225 

33 2 4,2 8Гз1Брс1Дз+Клг+Яз 75 23 22 1 Д2ГД 0,70 259 

38 3 5,9 7Гз2Яз1Лпд+Дз+Клг 75 22 , 20 1 Д2ГД 0,75 262 

65 18 4,0 10Гз+Яз 80 23 24 1 Д2ГД 0,70 248 

68 3 14,3 7Гз2Яз1Дз+Яв+Клп+Брс 80 22 24 1 Д2ГД 0,70 247 

51 6 4,4 8Гз1Клг1Яз+Лпд 80 19 20 1 Д2ГД 0,70 193 

51 1 25,4 10Гз+Дз+Яз+Клг 85 24 26 1 Д2ГД 0,90 347 

78 9 6,5 4Яз4Гз1Дз1Лпд+Ялє 105 29 38 1 Д2ГД 0,70 340 
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Таблиця 2 

Лісівничо-таксаційні характеристики дубового насадження 

Порода 

Кіль-

кість 

дерев, 

шт./га 

Середні 
Запас, 

м3
/га 

Склад 

Площа 

перері-
зів, м2

 
діа-

метр, 

см 

висота, 

м 

Дуб 510 6,3 12,5 10,0 

1ДЗ7ГЗ1ОС
1ВРБ 

+БРС+ЛПД+

КЛП 

1,28 

Граб 3988 6,7 11,0 84,0 13,69 

Череш-

ня 
96 8,5 8,0 2,0 0,54 

Клен 84 6,5 7,5 1,2 0,28 

Осика 576 8,9 9,0 18,0 3,58 

Верба 264 8,1 10,0 6,0 1,38 

Ясен 60 7,2 7,0 0,8 0,24 

В’яз 96 7,7 8,0 2,0 0,46 

Липа 156 7,4 7,5 2,0 0,68 

Всього:    
126,

0 
18,66 

 

За даними таблиці 2, загальна кількість дерев дуба на площі 
становить 510 шт. Найбільша кількість дерев граба – 3988 шт. На 

рівні із дубом представлені осика – 576 шт. У двічі менше дерев 

верби – 156 шт. Слід зазначити, що усі супутні породи за діамет-

ром значно перевищують дуб. Різниця середніх діаметрів стано-

вить 1-2,5 см. За висотою це переважання відсутнє. Проте, пара-

метри росту та розвитку вказують на пригнічення дуба супутніми 

породами. Найбільший запас деревини характерний для граба зви-

чайного – 84 м3
/га. У той же час запас дуба на ділянці становить 

лише 10 м3
/га, що є значно нижчим за оптимальні показники. У 

результаті цього у даному насадженні сформування незадовільний 

склад де частка дуба становить лише одиницю. Поряд із цим пере-

важає граб – 7 одиниць та інші супутні породи. Інформативним 

показником стану та розвитку дуба є розподіл дерев за класами 

Крафта. Дані щодо такого розподілу наведені у таблиці 3. 

За даними таблиці 3, найбільша кількість дуба – 198 шт відне-

сена до категоріях пригнічених (ІІІ клас Крафта). Присутня знач-

на кількість дерев IV та V класів Крафта, що вказує на тенденції 
до їх витіснення супутніми породами, зокрема, грабом звичайним.  
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Таблиця 3 

Класифікація дерев дуба на ТПП за класами Крафта (на 1 га) 

Клас Крафта Кількість дерев, шт. % 

І 48 9,4 

ІІ 184 36,1 

ІІІ 198 38,8 

IV 52 10,2 

V 28 5,5 

Всього 510 100 

 

Слід зазначити, що формування похідних деревостанів за пере-

важанням граба у складі є надзвичайно поширеним явищем у да-

них умовах. Грабові молодняки І бонітету економічно вигідно пе-

реводити в дубово-грабові насадження у віці до 8-10 років. Моло-

дняки старше 10 років реконструйовувати недоцільно через значне 

зменшення розміру користування деревиною. Грабові молодняки 

II бонітету необхідно переводити в дубово-грабові насадження до 

12-13 років. Умови росту дуба залежать від ширини і напрямку 

коридорів. 

Реконструкція низькопродуктивних і малоцінних насаджень в 

залежності від їх складу, віку, породного складу, повноти, умов 

місцезростання, а також лісогосподарських можливостей здійсню-

ється різними методами. Серед них найбільш широко розповсю-

джені:  
● суцільна рубка насаджень з наступним закультивуванням 

площі господарсько цінними породами; 

● введення головних порід в коридори (смуги), що прору-

буються в малоцінних молодняках;  

● створення культур під наметом зріджених насаджень;  

● проведення заходів, що сприяють природному відновлен-

ню головних порід;  

● рубка верхнього намету малоцінних насаджень;  

● введення деревних порід в низькоповнотні культури і мо-

лодняки природного походження. 

Розрізняють реконструкцію малоцінних і похідних насаджень у 

лісах II (експлуатаційні) і І груп, зокрема в лісопарковій частині зе-

леної зони міст і робітничих селищ, а також у захисних насадженнях, 

створених на землях меліофонду. Реконструкція в експлуатаційних 

лісах – це комплекс заходів, спрямованих на корінну зміну складу 

малоцінних (похідних, всихаючи і розладнаних) деревостанів, а та-
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кож заростей чагарників, створенням на їх місці лісових культур з 
господарсько-цінних порід, які б відповідали типам лісорослинних 

умов. 

Практика показує, що найбільш розповсюджена реконструкція 

за типом суцільної рубки насаджень. Вона складається із розчи-

щення площі від низькопродуктивних і малоцінних насаджень і 
створення лісових культур по оптимальному для даних умов міс-

цезростання варіанту. Подальший розвиток реконструйованих на-

саджень і підвищення їх продуктивності залежать від системи лі-
согосподарських заходів, особливо від рубок догляду. В цьому ви-

падку підвищуються як кількісні показники насаджень (запас дереви-

ни), так і їх якісні характеристики, покращується господарська цін-

ність деревостанів, посилюються їх природозахисні функції. 
Малоцінні за складом, похідні, але високопродуктивні серед-

ньовікові та старшого віку лісонасадження з високою повнотою 

доцільно призначати у рубку після досягнення ними прийнятого 

віку рубки, а деякі слід вирубувати у віці кількісної стиглості. Де-

ревостани з такою часткою дерев головної породи, яка в майбут-

ньому може зайняти панівне становище, реконструюють шляхом 

проведення рубок догляду за лісом. У лісах II групи спочатку ре-

конструюють молодняки І і II класів віку, наприклад, у типах лі-
сорослинних умов Д2, Д3 вирубують граб, осику, супутники дуба і 
дуб порослевий. В зелених зонах реконструюють ті насадження, 

які не можуть задовольнити естетичних вимог відпочиваючих і 
повного мірою не виконують санітарно-гігієнічні функції. В захи-

сних насадженнях реконструкції підлягають ті деревостани, які не 

можуть більше виконувати своє основне призначення. В лісах  

І групи, крім малоцінних молодняків І-ІІ класів віку, реконструю-

ють перестійні деревостани, що втратили естетичні і захисні влас-

тивості. Під час реконструкції грабняків необхідно виходити з то-

го, що граб є цінною підгінною породою для дуба.  

Наявність грабового ярусу в дубових насадженнях забезпечує 

підвищення їх продуктивності на 15-20% і підвищує інтенсивність 

росту дуба у висоту на 10%. Правильний вибір способу реконст-

рукції та підбір порід, що відповідають лісорослинним умовам і 
меті господарства, створюють великі можливості для підвищення 

продуктивності лісових насаджень. 

Висновки  
1. Значна частина лісостанів регіону досліджень представлена 

похідними насадженнями, серед яких найбільша частка припадає 

на похідні грабняки. Значно менші площі представлені похідними 
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березняками та ясеничниками. Частка граба у складі цих наса-

джень здебільшого становить 6-9 одиниць. 

2. Віковий діапазон похідних насаджень становить 15-115 ро-

ків. Найбільша частка похідних деревостанів належить до серед-

ньовікових. Значно менша частка припадає на похідні малоцінні 
молодняки. 

3. Загальна продуктивність похідних насаджень є незначною та 

не перевищує 350 м3
/га у віці стиглості. Насадження головним чи-

ном. формуються у багатих лісорослинних умовах та зростають за 

I, I
а
 бонітетом. Здебільшого це середньо та високоповнотні лісос-

тани із середньою повноту 0,6-0,7. 

4. При невчасному проведені рубок догляду у молодняках фо-

рмуються насадження з перевагою в їх складі супутніх порід гра-

ба, осики, берези. У таких насадженнях доцільно у подальшому 

проводити рубки догляду високої інтенсивності, які б забезпечу-

вали б у складі 3 одиниці граба й інших порід та 7 одиниць дуба. 

За умови, якщо такі деревостани сформувати не вдається, слід 

проводити реконструктивні рубки. 
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The analysis of the formation of low-grade derivatives plants in 

Vinnitsa region. Peculiarities of distribution, composition and 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАЛОЦЕННЫХ 

МОЛОДНЯКОВ ВИННИЧИНЫ 

 

Проведен анализ формирования производных малоценных насаж-

дений Винницкой области. Исследованы особенности распростра-

нения, состав и производительность малоценных молодняков. 

Установлено, что при несвоевременном проведении рубок ухода в 

молодняках формируются насаждения с преобладанием в их сос-

таве сопутствующих пород граба, осины, березы. Предложен ком-

плекс мероприятий по проведению досмотровых и реконструкти-

вных рубок в насаждениях. 
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