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Dniprovsky is investigated. In the paper the results of this investigation are presented. 
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Проблема підвищення продуктивності лісів степової зони та раціональне вико-
ристання лісових ресурсів є однією з головних задач, що є дуже актуальна в умовах 
сучасного розвитку суспільства.  

Основні дослідження біологічної продуктивності лісів України було започатко-
вано під час виконання Міжнародної біологічної програми. Різке погіршення умов 
навколишнього середовища, викликане зростанням антропогенних навантажень, 
обумовлюють необхідність розробки нормативних даних для оцінки, контролю та 
прогнозу динаміки основних параметрів фітомаси дерев і деревостанів головних лі-
соутворювальних порід України (Лакида, 2002).  

Питанням вивчення біологічної продуктивності лісів присвячено велику кіль-
кість праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 

Крім монографій (Анучін, 1977; Гришина, 1971; Лакида, 2002, 2006; Молчанов, 
1967, 1971; Мякушко, 1978; Родін, 1968; Усольцев, 1985) видано і значну кількість 
методичних статей (Аткин, 1977; Гусев, 1973; Данілін, 1993) тощо. 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Об’єктом дослідження були природні лісові біогеоценози Присамар’я Дніп-

ровського.  
Роботи проводились у таких лісових екосистемах: 

- заплавна липово-ясенева-в’язова діброва (ПП–208),  
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- заплавна липово-ясенова діброва (ПП–209), 
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- свіжа субір па арені (ПП–211), 

типологічна формула: .3..7
..
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- сухуватий бір на арені (ПП–212), 

типологічна формула:  ..10
..

1 звС
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У досліджуваних насадженнях додатково були закладені пробні площі розміром 
0,25 га кожна, на яких проводився облік усіх дерев окремо за породами і таксація 
деревостану методами Анучіна (1977) і Атрохіна (1964). 

Оцінка біологічної продуктивності деревостанів за основними компонентами 
фітомаси у вагових одиницях і розробка відповідних нормативів є однією з типових 
біометричних задач. У її вирішенні використовуються як  традиційні методи вимірю-
вальної та перелікової таксації, так і специфічні прийоми, запозичені з інших галузей 
біологічних та технічних наук (Лакида, 2002). 

Для досягнення поставленої мети, дослідження первинної біологічної продук-
тивності деревостанів основних біогеоценозів Присамар’я Дніпровського були вико-
ристані вагові, стереометричні, камеральні та комплексні методи експериментальної 
оцінки компонентів фітомаси дерев.  

Визначення продуктивності стовбурної деревини було проведено за стандарт-
ними методиками лісотаксаційних досліджень. Ураховувалися такі таксаційні показ-
ники, як діаметр і висота дерева, за якими проводився розрахунок  запасу стовбурної 
деревини з використанням об'ємних таблиць (Анучін, 1977), а також за формулою 

V = G (H + 3) f , э
де G – площа перетину, см2; H – висота дерева, м; fэ– емпіричне число (для лис-

тових порід – 0,42; для хвойних – 0,4).  
В основу методики обліку первинної продуктивності були покладені методичні 

вказівки А. А. Молчанова, В. В. Смірнова (1967), «Программа и методика биогеоцено-
тических исследований» (1974), камеральна обробка польових досліджень виконува-
лась за методикою О. С. Ватковського (1976), а також за допомогою видання «Норма-
тивно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии» (1987).  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ІХ ОБГОВОРЕННЯ  
Біологічна продуктивність лісових деревостанів визначається кількістю дереви-

ни та інших складових частин, які накопичуються за період життя фітоценозу (рису-
нок) (Лакида, 2006). 
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Розподіл загальної фітомаси лісів України за основними компонентами 
 

Накопичення фітомаси (первинної продукції) залежить від багатьох факторів:  
інтенсивності процесів фотосинтезу, загальної фотосинтезуючої поверхні деревостанів, 
яка виражається індексом листової поверхні, умовами мінерального живлення, зволо-
ження тощо. О. Л. Бельгард (1971), М. В. Диліс (1964) та інші вчені відмічають, що ритм, 
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масштаби та результативність накопичення фітомаси в лісових фітоценозах різних при-
родних зон змінюються у досить широких межах і залежать від умов місцезростання.   

Маса деревини в будь-якому деревостані знаходиться залежно від середньої ви-
соти та діаметру, форми та кількості стволів на ділянці. Усі ці показники нами отри-
мані при таксації модельних дерев та деревостану в цілому і наведені в табл. 1.   

 
Таблиця 1 

Таксаційна характеристика пробних площ 
Середні 

Пробна 
площа 

Склад наса-
дження 

Вік, 
років 

ді
ам
ет
р,

 с
м 

ви
со
та

, 
м 

Кількість 
дерев, 
шт/га 

Сума 
площ пе-
ретину, 
м2/га 

Запас, 
м3/га 

ПП–208 4Дз3Лс2В1Яз 70−100 39±5,5 19±1,2 480 46,66 406,08 
ПП–209 3Дз4Кп3Яз 80−100 36±6,2 17±1,5 484 45,79 324,91 
ПП–211 7Сз3Дз 45−65 39±6,5 31±1 476 49,51 677,03 
ПП–212 10Сз 55−65 24±4,5 20±1 464 20,97 197,66 

 
Найважливішим показником зростання і продуктивності насаджень є площа по-

перечного перетину стовбура на висоті 1,3 м (Ватковський, 1968). 
Оптимальними умовами для зростання лісових угруповань є менш засолені і 

менш важкі за своїм механічним складом гряди прируслової заплави. При переході 
до притерасної зони лісорослинні умови погіршуються, і тут ми спостерігаємо розви-
ток солонцово-солончаковатих просторів (Бельгард, 1971). 

Маса стовбурної деревини (без кори) дуба звичайного має найбільший показник 
(100,9 т/га) у липово-ясенево-в’язовій діброві. В умовах центральної заплави вищі 
показники продуктивності мають клен польовий (30,2 т/га) та ясен звичайний  
(79,0 т/га) порівняно з прирусловою заплавою, де ці показники становлять 12,8 т/га та 
37,1 т/га відповідно. Культури дуба звичайного в центральній заплаві менш продук-
тивні, тому що для їх кращого розвитку необхідні більш підвищені місці, це 
пов’язано з його глибокопроникаючою кореневою системою. Рівень ґрунтових вод у 
прирусловій заплаві – 6,7 м. Ґрунтові води центральної заплави залягають на глибині 
3,5 м. Тому кращі умови зростання для дуба має прируслова заплава (ПП–208). 

Найкращі здібності зростання клени проявляють в позиціях з оптимальним рів-
нем ґрунтових вод. Це в меншій мірі стосується клена гостролистого, але особливо 
важливо для клена польового, який має підвищену вимогливість до живлення. Так, 
при переміщенні в заплаву в напрямі від прируслового валу кількість клена польово-
го різко зростає відповідно до збільшення мулистої фракції у складі ґрунту. Свою 
максимальну чисельність він проявляє в центральній заплаві. Клен гостролистий, 
навпаки, тяжіє до ґрунтів полегшеного механічного складу і за своєю чисельністю 
переважає в прирусловій заплаві.  

Вагову кількість фітомаси наземної частини насаджень, що досліджувалися, на-
ведено у табл. 2. 

Найстійкішою породою в заплавних лісах степів є дуб звичайний, хоча він не є 
переважною за чисельністю породою, але має значно більшу біомасу, отже, дуб є 
едифікатором долинних степових лісів.  

Самарська арена, незважаючи на своє значне остепніння, безумовно, є форпос-
том розповсюдження в межах степової зони цілого ряду північних рослинних видів і 
їх поєднань (Бельгард, 1971).  

За О. Л. Бельгардом, відмінною рисою піщаних відкладень на арені слід визнати 
бідність мінеральними колоїдами. Поверхневий стік на пісках майже відсутній, оскіль-
ки вони, маючи добру водопроникність, швидко проводять опади, що випали, в гли-
бину – до ґрунтових вод. Внаслідок слаборозвиненої капілярності ґрунтові води в 
пісках не підіймаються до поверхні і не піддаються випаровуванню. Крім того, піща-
ні часточки, що мають велику теплопровідність, у холодні ночі значною мірою охо-
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лоджуються, що сприяє конденсації водяної пари, яка міститься в ґрунтовому повітрі. 
Такі гідрологічні здібності ґрунтів дозволяють вважати їх накопичувачами вологи.  

 
Таблиця 2 

Фітомаса наземної частини насаджень, що досліджувались, т/га абсолютно сухої ваги 

Стовбур 
Пробна площа Порода 

Деревина Кора 
Разом 

Дзв. 100,9 30,5 131,4 
Язв 37,1 9,3 46,4 
Лс. 26,5 13,6 40,1 
Кп. 12,8 3,9 16,7 

ПП–208 

Кг. 27,8 7,9 35,7 
Разом  205,1 65,2 270,3 

Дзв. 71,0 21,4 92,4 
Язв 79,0 19,8 98,8 ПП–209 
Кп. 30,2 9,5 39,7 

Разом  180,2 50,7 230,9 
Дзв. 2,6 0,9 3,5 ПП–211 Сзв. 297,5 37,8 335,3 

Разом  300,1 38,7 338,8 
ПП–212 Сзв. 77,1 21,7 98,8 
Разом  77,1 21,7 98,8 

 
З іншого боку, необхідно пам’ятати, що велика теплопровідність піщаних час-

точок створює на поверхні в жаркі літні дні дуже високі температури, що є причиною 
згасання процесів приросту, а іноді загибелі соснових культур. Бідність піщаних ґрун-
тів мінеральними та органічними колоїдами дає підставу відносити їх до групи мало-
родючих (Бельгард, 1971). Тому на арені добре розвивається сосна звичайна, пооди-
ноко зустрічається береза повисла, які є оліготрофами. Незважаючи на те що в суху-
ватому борі значно вища кількість дерев, ніж у свіжій суборі, фітомаса наземної час-
тини менша. Це свідчить про більш сприятливі умови в свіжій суборі для зростання 
деревостану та накопичення біологічної продуктивності. 

Запас стовбурної деревини сосни звичайної в свіжій суборі (В2) і сухуватому 
бору (АВ1) достатньо високий – 670,64 та 197,66 м3/га відповідно, незважаючи на те, 
що дольова частка сосни серед інших порід у суборі нижча, ніж у бору. Така невідпо-
відність пояснюється високими таксаційними показниками сосни в суборі і приналеж-
ністю її до вищих класів бонітету. 

ВИСНОВКИ 
За даними польових та лабораторних досліджень визначено фітомасу стовбурів 

дерев в абсолютно сухому стані для кожної породи, що зростає у різних типах лісо-
вих біогеоценозів долини ріки Самара.   

У прирусловій (Дn') та центральній (Дас) заплаві склад деревостану майже іден-
тичний. Таксаційні показники в липово-ясенево-в’язовій діброві (Дn') дещо вищі, ніж 
у липово-ясеневій діброві (Дас), а їх загальний запас стовбурної деревини становить  
406,08 та 324,91 м3/га відповідно.   

У випадку розглядання накопичення біомаси за породами, то дуб звичайний має 
найбільшій запас (131,4 т/га) у прирусловій (Дn') заплаві. У центральній заплаві  
(Дас)  його продуктивність значно падає і становить  92,4 т/га, а вагові показники 
ясена звичайного (98,8 т/га) та клена польового (39,7 т/га), навпаки, зростають порів-
няно з прирусловою заплавою (Дn'), де ці показники становлять 46,4 т/га та 16,7 т/га 
відповідно. Це свідчить про більш сприятливі лісорослинні  умови для їх зростання.  

При відносно невеликій щільності завдяки високим таксаційним показникам фі-
томаса деревини сосни звичайної в свіжій суборі (В2) – 335,3 т/га має значно вищі 
показники, ніж у сухуватому бору (АВ1) – 98,8 т/га.  
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