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СТАН ДЕРНОУТВОРЮЮЧИХ РОСЛИН (НА ПРИКЛАДІ SETARIA VIRIDIS (L.) BEAUV.  
ТА ELYTRIGIA REPENS (L.) ЗА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ ПОЛЮТАНТІВ 

Ю. В. Лихолат, Г. С. Россихіна-Галича, О. І. Борисова 
У надземній частині мишію зеленого (Setaria viridis (L.) Beauv.) та пирію повзучого (Elytrigia 

repens (L.) Nevski), які зростали в умовах хронічного впливу полютантів, визначено вміст ТБК-
активних продуктів й активність супероксиддисмутази (ЕС 1.15.1.11) та каталази (ЕС 1.11.1.6). 
Координовані зміни активності ферментів-детоксикаторів активних форм кисню та вмісту вто-
ринних продуктів ліпопероксидації вказують на їх участь в реалізації Setaria viridis і Elytrigia repens 
стратегії адаптації до хронічного впливу полютантів. Встановлено, що фізіолого-біохімічні показни-
ки даних видів можуть бути біоіндикаторами стану міського фітоценозу. 

Ключові слова: Setaria viridis (L.) Beauv., Elytrigia repens (L.) Nevski, полютанти, вторинні про-
дукти ліпопероксидації, супероксиддисмутаза, каталаза. 

 
STATE TURF PLANTS (FOR EXAMPLE ON SETARIA VIRIDIS (L.) BEAUV. AND ELYTRIGIA 

REPENS (L.) IN CHRONIC EXPOSURE POLLUTANTS 
Yu. V. Likholat, G. A. Rossikhina-Galycha, O.I. Borisova 
In the top mass of green foxtail (Setaria viridis (L.) Beauv.) and couch grass (Elytrigia repens (L.) 

Nevski) from pollutant chronic influence condition the content of TBA-active products and activity of 
superoxide dismutase (EC 1.15.1.11), catalase (EC 1.11.1.6) were determined. Coordinated changes in the 
activity of enzymes-detoxifiers of oxygen active forms and the content of lipid peroxidation secondary products  
indicate their involvement in the implementation of species Setaria viridis and Elytrigia repens strategies of 
adaptation to chronic effects of pollutants. It is established that the physiological and biochemical indicators of 
couch grass can serve as bioindicators of the state of urban communities. 
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УДК 581.524.1 

ЦЕНОТИЧНІ ОПТИМУМИ ДРІБНОГО ПІДРОСТУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ  
В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 
В. Г. Скляр, к.б.н., доцент, Сумський національний аграрний університет 
 
Наведено результати вивчення стану дрібного підросту сосни звичайної у фітоценозах деся-

ти груп асоціацій, що є типовими для Новгород-Сіверського Полісся. На основі комплексного популя-
ційного аналізу визначено ознаки дрібного підросту сосни звичайної, за яких природне відновлення 
стає найефективнішим. Встановлено, що у регіоні досліджень стан дрібного підросту досліджувано-
го виду на ділянках відновлення у більшості випадків (57,2 %) не досягає показників, за яких природне 
відновлення стає найбільш ефективним. Показано, що ценотичному оптимуму для дрібного підрос-
ту сосни звичайної відповідають лише умови деяких фітоценозів груп асоціацій Pineta (sylvestris) 
hylocomiosa та Pineta (sylvestris)  franguloso (alni)–vacciniosa (myrtilli).  

Ключові слова: лісові фітоценози, природне відновлення, дрібний підріст, сосна звичайна, Нов-
город-Сіверське Полісся. 

Постановка проблеми. В Україні фізико-
географічна область Новгород-Сіверське Полісся 
належить до числа найбагатших на ліси регіонів. 
Для окремих його ландшафтів рівень лісистості 
перевищує 30% [1]. Тут лісові фітоценози є не 
тільки важливими складовими природних компле-
ксів, а й мають також велике еколого-
стабілізуюче, созологічне та господарське значен-
ня [2 – 6]. Відповідно, для Новгород-Сіверського 
Полісся особливої значущості набуває проблема 
стійкого функціонування лісових угруповань. 

Механізмом, який здатен забезпечити збе-
реження та довготривале існування лісів, є процес 
природного відновлення [7 – 10]. При його реалі-
зації зазвичай ключовою фазою є проходження 

особинами молодого покоління лісоутворюваль-
них видів фази дрібного підросту. Її репрезенту-
ють рослини, які знаходяться у межах трав’яно-
чагарничкового ярусу і здебільшого мають висоту 
10 – 50 см [11, 12]. У свою чергу, успішність росту і 
розвитку дрібного підросту залежить від ступеня 
сприятливості для нього як загалом екологічних 
умов місцезростань, так і, зокрема, їх ценотичних 
характеристик. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наявних літературних даних беззаперечно 
доводить, що ефективність протікання процесу 
природного поновлення лісів у тому чи іншому 
регіоні дійсно визначається не тільки абіотичними 
екологічними факторами (освітленістю, погодними 
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умовами, вологістю та родючістю ґрунтів тощо), а 
й системою відносин, що складаються між росли-
нами [13 – 16]. Особини рослин навіть едифікато-
рних видів, які виросли в умовах фітоценозу, не-
суть на собі глибокий відбиток внутрішньо- і між-
видових взаємовідносин [17 – 19]. У тому випадку, 
коли особини сформувалися в умовах, вільних від 
сусідів, вони виявляються аномальними за своєю 
природою. 

Отже, незважаючи на те, що вивченню 
впливу ценотичних умов на хід природного понов-
лення лісів у науці приділялася досить велика 
увага, до теперішнього часу ця проблема не ви-
черпана. Зокрема, через те, що характер взаємин 
між підростом і травами дуже динамічний. Він 
змінюється зі зміною географічних умов, і навіть в 
одному і тому ж регіоні один і той же вид може по-
різному впливати на відновлення лісу. 

Мета досліджень. На основі оригінальної 
методики, яка базується на використанні комплек-
сного популяційного аналізу, встановити ценотич-
ні оптимуми для дрібного підросту одного із прові-
дних лісоутворювальних видів Новгород-
Сіверського Полісся України – сосни звичайної 
(Pinus sylvestris L.). 

Вихідний матеріал, методика та умови 
проведення досліджень. Вивченням, що здійс-
нювалось протягом 2002 – 2013 рр., було охопле-
но лісові фітоценози, що є типовими для Новго-
род-Сіверського Полісся. Встановлено, що когор-
ти дрібного підросту константно представлено в 
угрупованнях, які належать до десяти груп асоціа-
цій. Це Pineta (sylvestris) hylocomiosa, Pineta (syl-
vestris) calamagrostidosa (epigeioris), Pineta (syl-
vestris) nardosa (strictae), Pineta (sylvestris) frangu-
loso (alni)–vacciniosa (myrtilli), Pineta (sylvestris) 
vacciniosa (myrtilli), Pineta (sylvestris) sphagnosa, 
Querceto (roboris)–Pineta (sylvestris) vacciniosa 
(myrtilli), Querceta (roboris) convallariosa (majalis), 
Betuleta (pendulae) vacciniosa (myrtilli), Betuleta 
(pendulae) stellariosa (holosteae). У досліджуваних 
фітоценозах зазначених груп асоціацій проведено 
повні геоботанічні описи за загальноприйнятою 
методикою [20 – 22]. Вони супроводжувались ре-
тельною оцінкою видового складу відновлення, а 
також стану всіх ярусів угруповання. 

Дрібний підріст P. sylvestris, наявний в дос-
ліджуваних фітоценозах, характеризувався на 
засадах комплексного популяційного аналізу. При 
цьому з опорою на класичні методики оцінюва-
лась кількість рослин на ділянках відновлення, 
популяційна щільність підросту, його вікова, роз-
мірна та віталітетна структура [23 – 25]. Крім того, 
для характеристики підросту були застосовані і 
новітні показники: коефіцієнт дискретності вікових 
спектрів (KD) [26], індекс різноманітності розмірної 
структури (IDSS) [27] та індекс віталітетної дина-
міки (IVD) [28]. З опорою на комплекс зазначених 
популяційних ознак визначалися ценотичні умови, 
де ріст та розвиток дрібного підросту є найбільш 

успішним. 
Результати досліджень. На основі даних 

комплексного популяційного аналізу встановлені 
ознаки дрібного підросту P. sylvestris, за яких при-
родне відновлення стає найефективнішим: 

1. Щільність дрібного підросту на ділянках 
відновлення повинна становити не менше, ніж 
4000 особин/га. 

2. Дрібний підріст повинен мати високий рі-
вень життєвості при значеннях індексу Q віталіте-
ту в межах 0,30 – 0,50. 

3. За етапами природного відновлення у 
дрібного підросту не проявляється стійке знижен-
ня рівня його життєвості когорт, тобто перехід до 
категорії середнього підросту повинен характери-
зуватися значеннями показника IVD від 0 і вище. 

4. Необхідною умовою є наявність розмірної 
різноманітності когорт, якій відповідають значення 
індексу різноманітності розмірної структури (ІDSS) 
на рівні 25 – 50%. Перевищення індексом різно-
манітності розмірної структури величини у 50% є 
цілком можливим і позитивним, однак за умови, 
що таке збільшення значень досягається не за 
рахунок зростання у складі когорт частки рослин 
найменших розмірних градацій і відповідно низь-
кого рівня життєвості. 

5. Формування когорт із континуальними ві-
ковими спектрами або із незначною дискретністю. 
Бажана відповідність значень коефіцієнта дискре-
тності вікового спектра (КD) діапазону величин від 
0 до 0,15 з переважанням рослин віком 5 – 8 років. 
Ознакою гальмування процесу природного відно-
влення є представленість серед дрібного підросту 
особин віком понад 15 – 20 років. 

Для дрібного підросту, наявного у досліджу-
ваних фітоценозах, було оцінено співвідношення 
між фактичними величинами популяційних харак-
теристик та вищезазначеними величинами. Вста-
новлено, що стан дрібного підросту P. sylvestris на 
ділянках відновлення в більшості випадків 
(57,2 %) не відповідає показникам, за яких приро-
дне відновлення стає найефективнішим. 

Найсуттєвішим відхиленням від оптималь-
них величин вирізняється дрібний підріст P. 
sylvestris із фітоценозів наступних груп асоціацій: 
Pineta (sylvestris) calamagrostidosa (epigeioris), 
Pineta (sylvestris) nardosa (strictae), Pineta 
(sylvestris) vacciniosa (myrtilli), Pineta (sylvestris) 
sphagnosa, Querceta (roboris) convallariosa 
(majalis), Betuleta (pendulae) vacciniosa (myrtilli), 
Betuleta (pendulae) stellariosa (holosteae). У цих 
лісах у дрібного підросту величини лише 1 – 2 
популяційних ознак досягають показників, що від-
повідають значенням, за яких природне віднов-
лення стає ефективним.  

На відміну від дрібного підросту із вищеза-
значених груп асоціацій, у фітоценозах Pineta 
(sylvestris) hylocomiosa та Pineta (sylvestris) 
franguloso (alni)–vacciniosa (myrtilli) все ж таки від-
бувається формування молодого покоління P. 



66 Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Агрономія і біологія», випуск 3 (29), 2015 

 

sylvestris із комплексом популяційних ознак, що 
відповідають величинам за яких природне віднов-
лення стає найефективнішим. Вважаємо, що такі 
лісорослинні умови і є ценотичним оптимумом для 
дрібного підросту P. sylvestris.  

У групі асоціацій Pineta (sylvestris) 
hylocomiosa ценотичні умови, оптимальні для фо-
рмування, росту та розвитку дрібного підросту P. 
sylvestris, притаманні лісам, що мають вік 70 – 90 
років, бонітет Іа – І класів та зімкнутість 0,4 – 0,6. 
Підлісок у них відсутній або дуже розріджений 
(зімкнутість до 0,1 ). У його складі в основному 
представлена Sorbus aucuparia L., щільність осо-
бин якої зазвичай не перевищує 200 шт./га. Попу-
ляції Sorbus aucuparia мають неповні лівосторонні 
та центровані онтогенетичні спектри, з домінуван-
ням віргінільних або генеративних особин. Частка 
рослин зазначених онтогенетичних станів стано-
вить 40 – 60%. Популяції Sorbus aucuparia за віта-
літетною структурою є депресивними (Q = 0 – 
0,05). У цих фітоценозах проективне покриття 
зелених мохів (Pleurozium Schreberi Mitt., Dicranum 
pоlysetum Sw.) становить 70 – 95%. У більшості 
угруповань у формуванні живого надґрунтового 
покриву також беруть участь Vaccinium myrtillus L., 
Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avr., Calluna vulgaris 
(L.) Hill., Convallaria majalis L. Проективне покриття 
кожного з цих видів не більше за 3%. Їхні онтоге-
нетичні спектри переважним чином лівосторонні, а 
параметри віталітетної структури у популяцій всіх 
зазначених видів, крім Convallaria majalis, відпові-
дають категорії депресивних (індекс Q = 0 – 0,16). 
Популяції Convallaria majalis здебільшого є врів-
новаженим (Q = 0,26 – 0,27). 

У групі асоціацій Pineta (sylvestris) franguloso 
(alni)–vacciniosa (myrtilli) умовам ценотичного опти-
муму для дрібного підросту P. sylvestris відповіда-
ють угруповання з одноярусним і монодомінантним 
деревостаном віком 85 – 90 років, Іа класу бонітету 
і зімкнутістю на рівні 0,4 – 0,5. У складі першого 
ярусу часто представлена Betula pendula Roth. У 
деяких угрупованнях виокремлюється і другий ярус 
зімкнутістю 0,1 – 0,2, сформований із особин 
Quercus robur L. Ці фітоценози мають досить чітко 
виражений ярус підліску зімкнутістю 0,3 – 0,5. У 
складі підліску представлена Frangula alnus Mill., а 
також, меншою мірою, – Sorbus aucuparia.  

Щільність особин у популяціях Frangula alnus 
становить 2500 – 11000 шт./га, Sorbus aucuparia – 
100 – 3700 шт./га. Популяції Frangula alnus здебі-
льшого мають лівосторонні онтогенетичні спектри, 
рідше – центровані. У складі перших із них найбі-
льшу частку складають ювенільні рослини (31,4 – 
75,5%) або імматурні (12,7 – 40,1%). У популяціях, 
для яких характерні центровані спектри, переважає 
частка генеративних особин (44,5 – 49,2%). Попу-
ляції Sorbus aucuparia мають виключно лівосто-
ронні спектри з переважанням ювенільних (45,9 – 
100%) або віргінільних рослин (42,7 – 45,5%), а 
часто й ще при відсутності генеративних особин. 

Популяції Frangula alnus за віталітетною структу-
рою належать до категорії депресивних та врівно-
важених (Q = 0 – 0,25). Популяції Sorbus aucuparia 
є виключно депресивними (Q = 0,10 –0,16). 

Угруповання групи асоціацій Pineta 
(sylvestris) franguloso (alni)–vacciniosa (myrtilli), в 
умовах яких популяційні параметри когорти дріб-
ного підросту P. sylvestris відповідають значенням, 
за яких природне відновлення стає найефектив-
нішим, мають загальне проективне покриття 
трав’яно-чагарничкового ярусу на рівні 55 – 65%, а 
покриття домінанта становить 35 – 45%. Онтоге-
нетичні спектри Vaccinium myrtillus є лівосторон-
німи. Популяції цього виду вирізняються високим 
рівнем різноманітності віталітетної структури, а 
значення їхнього індексу Q коливаються від 0 до 
0,35. У складі трав’яно-чагарничкового ярусу в цих 
угрупованнях наявна Rhodococcum vitis-idaea 
(проективне покриття 3 – 5%). Її популяції за віта-
літетною структурою належать до категорії депре-
сивних, врівноважених та процвітаючих (Q = 0 – 
0,50). Важливу роль у формуванні трав’яно-
чагарничкового ярусу цих угруповань також відг-
рають Molinia caerulea (L.) Moench, Calluna 
vulgaris, рідше – Ledum palustre L. Проективне 
покриття кожного з цих видів не перевищує 5%. 
Для популяцій першого виду характерні лівосто-
ронні онтогенетичні спектри, а для двох останніх – 
центровані. Також на ділянках поновлення пред-
ставлені Luzula pilosa (L.) Willd., Nardus stricta L., 
Lycopodium clavatum L. Їхнє проективне покриття 
значно менше за 1%. У складі живого надґрунто-
вого покриву тут наявні і мохи – Pleurozium 
Schreberi, Dicranum pоlysetum, Polytrichum com-
mune Hedw. Проективне покриття цих видів пере-
важно коливається від 5 до 30%. 

Висновки. Наведені факти про стан дрібно-
го підросту P. sylvestris об’єктивно свідчать про 
ускладненість процесу природного відновлення 
цього виду. Особливо негативним є те, що молоде 
покоління P. sylvestris вирізняється дуже низькими 
кількісними та якісними показниками у фітоцено-
зах, в яких цей вид є домінантом ярусу деревос-
тану (групи асоціацій Pineta (sylvestris) cala-
magrostidosa (epigeioris), Pineta (sylvestris) nardosa 
(strictae), Pineta (sylvestris) vacciniosa (myrtilli), Pi-
neta (sylvestris) sphagnosa). 

Однак, є угруповання (груп асоціацій Pineta 
(sylvestris) hylocomiosa та Pineta (sylvestris) 
franguloso (alni)–vacciniosa (myrtilli)), де природне 
відновлення P. sylvestris відбувається досить ус-
пішно і які мають високий потенціал для самопідт-
римання та стійкого існування на теренах Новго-
род-Сіверського Полісся. Використання комплекс-
ного популяційного аналізу для лісів цих двох 
типів фітоценозів дозволило чітко окреслити озна-
ки ценотичного оптимуму для дрібного підросту P. 
sylvestris.  

Перспективою подальших наукових дослі-
джень є використання алгоритму аналізу, апробо-
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ваного для дрібного підросту, для інших груп мо-
лодого покоління (середнього підросту, великого 
підросту та ін.). Це дозолить більш детально оці-
нити стан природного відновлення P. sylvestris на 

теренах Новгород-Сіверського Полісся, уточнити 
параметри еколого-ценотичних оптимумів та 
скласти довгострокові прогнози стану лісового 
покриву цього регіону. 
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ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОПТИМУМЫ МЕЛКОГО ПОДРОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

В ЛЕСАХ НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
В.Г. Скляр 
Приведены результаты изучения состояния мелкого подроста сосны обыкновенной в фито-

ценозах десяти групп ассоциаций, которые являются типичными для Новгород-Северского Поле-
сья. На основе комплексного популяционного анализа определены признаки мелкого подроста сосны 
обыкновенной, при которых естественное возобновление становится эффективным. Установле-
но, что в регионе исследований состояние мелкого подроста исследуемого вида на участках возоб-
новления в большинстве случаев (57,2%) не достигает показателей, при которых естественное 
восстановление становится эффективным. Показано, что ценотическому оптимуму для мелкого 
подроста сосны обыкновенной соответствуют только условия некоторых фитоценозов групп 
ассоциаций Pineta (sylvestris) hylocomiosa и Pineta (sylvestris) franguloso (alni)–vacciniosa (myrtilli). 

Ключевые слова: лесные фитоценозы, естественное возобновление, мелкий подрост, сосна 
обыкновенная, Новгород-Северское Полесье 

 
COENOTIC OPTIMUM OF PINUS SYLVESTRIS SMALL UNDERGROWTH IN THE FORESTS  

OF THE NOVGOROD-SIVERS’K POLISSIA  
V.G. Skliar 
Here are the results of condition study of Pinus sylvestris small undergrowth in the phytocenoses of ten 

associations groups typical for the Novgorod-Sivers’k Polissia. On the basis of complex population analysis we 
determined factors of Pinus sylvestris small undergrowth by which natural regeneration becomes efficient. It 
was established that in the research region the condition of small undergrowth of the investigated species in 
restoration areas in the majority of cases (57.2%) do not reach rates by which natural regeneration becomes 
efficient. It was shown that only conditions of certain phytocenoses of association groups Pineta (sylvestris) 
hylocomiosa and Pineta (sylvestris) franguloso (alni)–vacciniosa (myrtilli) suit coenotic optimum for Pinus syl-
vestris small undergrowth. 

Key words: forest phytocenosis, natural forest regrowth, small undergrowth, Pinus sylvestris, Novgorod-
Sivers’k Polissia. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТАЛІТЕНОЇ СТРУКТУРИ ЗЛАКІВ ТА БОБОВИХ  
НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ПАСКВАЛЬНИХ ТА ФЕНІСИЦІАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
 

Л. М. Бондарєва, к.б.н., доцент 
К. С. Кирильчук, к.б.н., доцент 
Сумський національний аграрний університет 
 
Проводиться аналіз динаміки віталітетної структури популяцій двох господарських груп луч-

них рослин – злаків та бобових в умовах пасовищного та сінокісного використання природних кормо-
вих угідь, розташованих в заплавах річок  Північного Сходу України. За результатми досліджень най-
більшу стійкість до антропогенного впливу виявили популяціі Festuca pratensis Huds., 
Phleum pratense L. та Trifolium repens L.  

Ключові слова: заплавні луки, бобові, злаки, пасквальний та фенісиціальний градієнти, віталі-
тетна структура популяцій. 

Постановка проблеми. В умовах значного 
антропогенного впливу на всі екосистеми Світу 
все гостріше постає проблема оцінки стану та 
можливостей збереження природних ресурсів. 
Природні заплавні луки зазнають значної транс-
формації в результаті господарської діяльності 
людини, що становить загрозу для існування лук 
як цілісних унікальних екосистем та їх елементів – 

фітопопуляцій. Популяція за своїм складом гете-
рогенна система, що виражається у відмінності 
особин за онтогенетичним станом, статтю, розмі-
ром, віталітетом тощо. Саме віталітетна структура 
популяцій є найбільш чутливою, а отже вона несе 
важливу інформацію про реальний стан популяцій 
виду. Отже, стан популяцій рослин як складових 
лучних екосистем дозволяє оцінити ступінь впли-


