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ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ,  
ПОШКОДЖЕНИХ ОЖЕЛЕДДЮ У НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ» 

Показано, що інтенсивність відновлення дуба після льодоламу 2000 р. залежить від: породи, віку дерев, ступеня 
пошкодження ожеледдю та іншими чинниками, стану сусідніх дерев. За інтенсивного льодоламу крони 
утворюються ближче до основи скелету і опускаються нижче по стовбуру, за слабкого – відновлюється периферія 
крон. За втрати понад 20 % крони гальмується пагоноутворення, за 50 % і більше – призупиняється. Незалежно від 
походження і віку деревостанів, інтенсивніше відновлюються дерева І та ІІ класів Крафта. Дуб звичайний 
відновлюється швидше ніж дуб скельний, витісняючи його: зростає горизонтальна проекція крон, площа живлення 
дерев, зменшується значення співвідношення цих показників.  

Ключові слова: дубові деревостани, льодолам крон, відновлення крон, інтенсивність пагоноутворення, площа 
горизонтальної проекції крон, площа живлення дерев. 

 
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дубові ліси Поділля є 

важливими складовими в міжнародних, національних і регіональних програмах формування 
збалансованих територій (Потсдам, 1999; Ганновер, 2000), розбудови національної екологічної 
мережі (Софія, 1995; Київ, 2000, 2003, 2010), збереження ландшафтів (Флоренція, 2000; Київ, 
2005) та цінними соціально-економічними ресурсами. Національні природні парки (НПП), у 
т.ч. парки Поділля – важливі структурні елементи екомережі, що мають стати об’єктами 
втілення зазначених ідей на принципах самовідновлення та самозбереження екосистем [6, 10].  

Проте внаслідок значного антропогенного навантаження та пошкодження абіотичними 
чинниками нині спостерігається певне порушення структурно-функціональної організації, 
зниження біологічної стійкості і продуктивності лісів Поділля і в т.ч. Вінниччини. 
Розбалансовані і ослаблені ліси є вразливішими щодо екстремальних метеорологічних 
чинників, що стали частішими – посух, буревіїв, інтенсивних снігопадів, а також ожеледиць. 
Так, у листопаді 2000 року остання завдала значної шкоди лісовим масивам у 
Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Хмельницькій, Вінницькій областях 
на площі близько 140 тис. га. В епіцентр пошкодження насаджень льодоламом попала 
південна частина Вінницької області. Ці лісостани потребували налагодження моніторингу за 
динамікою їх стану, структури й інших показників та удосконалення системи 
лісогосподарських заходів. Науковцями УкрНДІЛГА та фахівцями лісового господарства 
було охарактеризовано основні наслідки пошкодження лісових насаджень ожеледдю 2000 
року. Враховано, що дубові деревостани здатні відновлюватися після пошкоджень крон за 
рахунок відростання водяних пагонів із сплячих бруньок, розміщених на гілках і стовбурі, 
причому інтенсивність відновлення крон залежить від регіону, лісорослинних умов, терміну 
(часу) пошкодження, повноти деревостану, фенологічної форми дуба [11, 12].  

Наразі здійснюються запропоновані заходи щодо покращення ситуації. Проте, як свідчать 
наші дослідження [2, 3, 16] та інших авторів [8, 15], це складний і тривалий процес. 
Особливість розвитку цих лісів полягає в протидії динамічних й протилежно спрямованих 
явищ «відновлення – всихання дерев», оскільки наслідки пошкодження деревостанів 
льодоламом погіршилися накладанням негативного впливу від пошкодження ослаблених дерев 
шкідниками і хворобами.  
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Тому метою роботи було – на прикладі НПП «Кармелюкове Поділля» з’ясувати 
екологічний стан та особливості відновлення дубових насаджень, що зазнали у 2000 році 
льодоламу, а в подальшому – впливу негативних біотичних і абіотичних чинників. 

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні використано обліково-фондові матеріали 
НПП «Кармелюкове Поділля», ДП «Крижопільське лісове господарство» Вінницького 
Обласного управління лісового і мисливського господарства, Держуправління Мінекології 
України у Вінницькій області,  ВО «Ліспроект», ДСЛО «Укрлісозахист» Держлісагентства 
України про лісовий фонд за період 1980–2004 рр., у т.ч. дубові ліси, пошкоджені льодоламом 
2000 року, їх лісопатологічний стан.  

Досліджували деревостани природного походження віком 70–120 років та 40–50-річні 
лісові культури, що зростають в умовах свіжої грабової діброви із дубом скельним. Польові 
дослідження здійснювали за принципами порівняльної екології маршрутним методом, 
закладанням пробних площ, орієнтованих у просторі з використанням приладу GPS-12, 
деревостани характеризували за показниками лісознавства і лісівництва  [1, 4, 14]. На пробних 
площах здійснювали перелік і оцінку дерев за лісівничо-таксаційними показниками. Проводили 
картування дерев та їх крон, встановлювали площу їх проекцій на горизонтальну поверхню на 
час пошкодження (скелетна частина крони) та проекцію відновленої крони (4–5 років після 
льодоламу). Регенеративну здатність визначали за даними картування крон пошкоджених дерев 
(старий скелет крони) та оцінки інтенсивності відновлення (новоутворення у виді 
новосформованих пагонів і гілок). Відносну висоту встановлювали висотоміром. Особливості 
відновлення крон вивчали з урахуванням пошкодження дерев комахами [7, 12], ураганами, 
снігом та іншими чинниками [5, 9, 13, 17, 18]. Інтенсивність розвитку стовбурових шкідників 
встановлювали за наявними зовнішніми ознаками пошкоджень кори та деревини. Польові дані 
обробляли за допомогою пакету програм МС“Excel”. 

Результати дослідження та їх обговорення. Весною 2001 року на стовбурах і гілках 
пошкоджених ожеледдю дерев почали формуватися водяні пагони. Аналіз даних стосовно 
ступеня пошкодження крон та інтенсивності утворення пагонів дає змогу визначити певні 
закономірності. У міру збільшення ступеня пошкодження крон спочатку зростає інтенсивність 
утворення пагонів, але за втрати понад 20 % біомаси крони, тобто за середнього і сильного 
льодоламу відбувається наростаюче зниження інтенсивності утворення пагонів. Дерева, що 
втратили понад 50 % гілок, різко втрачають здатність до пагоноутворення. Проте найстійкіші 
особини можуть відновитися навіть за втрати 70 % біомаси крони (рис. 1). У межах деяких зон 
однакового ступеня впливу ожеледі зустрічалися дерева з різним ступенем пошкодження крон, 
а також з різною інтенсивністю утворення водяних пагонів (табл. 1).  

Виявлено певні особливості відновлення крон у дерев з різним ступенем їх пошкодження 
ожеледдю. За інтенсивного пошкодження гілок утворення пагонів зосереджувалося ближче до 
основи скелету крони. Відновлена крона формується значно компактнішою і «опускається» 
нижче по стовбуру. Це можна пояснити тим, що внаслідок сильного розрідження крон 
збільшується освітлення піднаметового простору, яке сприяє утворенню й успішному розвитку 
водяних пагонів на різній висоті стовбурів і навіть нижче материнської крони, оскільки значна 
частка скелетних гілок втрачена. Найбільша відносна висота крони була у IV зоні дуже 
сильного пошкодження ожеледдю і сягала 40,3 % (табл. 1). Тоді як за слабкого льодоламу 
утворення вторинних пагонів переважало на периферії крони, що менше змінювало її.  

Середні значення пагоноутворення в деревостанах ІІ–ІІІ зон пошкодження ожеледдю 
достовірно не відрізнялися між собою: хоча інтенсивність пошкодження крон ожеледдю була 
вищою у зоні ІІІ, ніж у зоні ІІ, проте інтенсивність утворення пагонів за пошкодження понад 
20 % крон зменшувалася (див. рис. 1). У зоні І інтенсивність утворення пагонів була така ж, як у 
зоні ІІІ (2,3 бала), а відносна висота крон – доволі висока (35,3 %). 
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Рис. 1. Залежність інтенсивності утворення водяних пагонів у дуба звичайного 
від ступеня пошкодження його крон ожеледдю. 

 
 

Таблиця 1 – Середні показники відновлення крон дерев на пробних площах, закладених у зонах пошкодження 
                     ожеледдю різної інтенсивності 

Зона пошкодження 
ожеледдю 

Інтенсивність пошкодження  
крон ожеледдю, % 

Інтенсивність утворення  
пагонів, бал 

Відносна висота  
крон, % 

І – слабкого  14,0 ± 1,6 2,3 ± 0,2 35,3 ± 1,5 
ІІ – середнього  31,8 ± 4,5 2,8 ± 0,2 31,2 ± 2,2 
ІІІ – сильного  48,0 ± 3,2 2,3 ± 0,1 30,2 ± 1,4 
IV – дуже сильного  63,6 ± 1,8 2,2 ± 0,1 40,3 ± 1,8 

 
Відомою природною закономірністю є те, що із збільшенням віку дерева його крона росте 

й розвивається, відповідно – збільшується площа горизонтальної проекції крони. Тому зміни 
розмірів крон дуба у процесі їх відновлення після льодоламу вивчали у природних 
деревостанах віком від 70 до 120 років і лісових культурах віком від 40 до 75 років. 
Виявилося, що незалежно від походження деревостанів (природне чи культури) та їх віку (від 
40 до 120 років), інтенсивнішим наростанням крон характеризувалися ті дерева, які 
відрізнялися значно більшою площею горизонтальних проекцій крон до льодоламу (рис. 2). 
Це дерева І та ІІ класів Крафта. Проте на розвиток крон після льодоламу впливав не тільки 
вік дерев, але й ступінь їх пошкодження та стан сусідніх дерев. Так, у 2000 році (до 
льодоламу) зв’язок виявився достовірним середньої сили (r = 0,59; Р < 0,05), а через чотири 
роки після льодоламу – низьким (r = 0,35; Р < 0,1) (рис. 2). Зазначені закономірності по-
різному проявляються у різних порід. Зв’язок між площею горизонтальної проекції крон 
дерев дуба скельного і віком деревостанів виявився достовірним середньої сили та однаковим 
(r = -0,55; Р < 0,05) за обліками 2000 і 2004 років, проте був від’ємним. Вірогідно, це 
зумовлено тим, що дерева дуба скельного росли на ділянках разом із дубом звичайним і не 
витримували конкуренції з ним – відновлення крон дуба звичайного відбувалося швидшими 
темпами.  

Площа живлення дерев дуба звичайного та скельного змінювалася з віком подібним 
чином (рис. 3). Зв’язок площі живлення з віком дуба звичайного був додатним (r = 0,60; 
Р < 0,05), а дуба скельного – від’ємним (r = -0,59; Р < 0,05), що можна пояснити зростанням 
конкуренції цих порід – у міру збільшення віку деревостанів домінування дуба звичайного 
збільшується. За чотири роки після льодоламу площа проекції крон пошкоджених дерев дуба 
звичайного збільшилася майже удвічі (табл. 2). Так, станом на 2000 рік сума площ горизон-
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тальної проекції крон становила 30–60 м2/га, а протягом чотирьох років зросла до 70–
120 м2/га, що свідчить про успішне відновлення насаджень.  
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Рис. 2. Зміна з віком площі горизонтальної проекції крон дуба звичайного та дуба скельного у 2000 р. 

(Дзв. 2000 і Дск 2000) та 2004 р. (Дзв. 2004 і Дск 2004) у зоні дуже сильного пошкодження ожеледдю 
(коефіцієнти кореляції: Дзв. 2000 – 0,59; Дзв. 2004 – 0,35; Дск 2000 – -0,55; Дск 2004 – -0,55). 
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Рис. 3. Зміна з віком площі живлення (Sж) дерев дуба звичайного та дуба скельного у 2004 р.  
(Дзв. і Дск) у зоні дуже сильного пошкодження ожеледдю.  

 
Таблиця 2 – Порівняльна характеристика площ живлення і горизонтальних проекцій крон дерев до (2000 р.) та  
                      після льодоламу (2004 р.) у зоні дуже сильного пошкодження ожеледдю  

2000 рік 2004 рік Вік дерева,  
років Порода Sж, м2/га Sкр., м2/га Kоефіцієнт, Sкр./Sж Sж, м2/га Sкр., м2/га Kоефіцієнт, Sкр./Sж 

40 Дз 186,4 25,1 0,13 186,4 61,6 0,33 
40 Дз 107,2 25,1 0,23 107,2 67,6 0,65 

60 Дз 
Дск 

141,9 
77,4 

33,7 
26,1 

0,24 
0,34 

141,9 
77,4 

68,0 
49,7 

0,48 
0,64 

65 Дз 
Дск 

89,6 
40,0 

38,9 
12,2 

0,43 
0,30 

89,6 
40,0 

62,5 
20,9 

0,70 
0,52 

65 Дз 
Дск 

103,5 
118,5 

45,4 
49,0 

0,44 
0,41 

103,5 
118,5 

93,3 
78,2 

0,90 
0,66 

70 Дз 
Дск 

109,6 
10,9 

39,0 
3,3 

0,36 
0,30 

109,6 
10,9 

63,6 
5,3 

0,58 
0,49 

80 Дз 
Дск 

171,0 
23,5 

59,0 
6,0 

0,35 
0,26 

171,0 
23,5 

103,3 
16,1 

0,60 
0,69 
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90 Дз 167,8 43,5 0,26 167,8 72,9 0,43 
100 Дз 216,2 57,7 0,27 216,2 97,9 0,45 
120 Дз 211,2 36,8 0,17 211,2 68,7 0,36 
У насадженнях віком 100–120 років наростання крон дуба звичайного за радіусом за 

чотири роки (2000–2004 рр.) сягало 3–5 м. У середньовікових деревостанах і молодняках цей 
показник становив відповідно 3–4 та 2–3 м, а швидкість наростання була 0,5–1,2 м/рік. 
Співвідношення площі горизонтальної проекції крони та площі живлення дуба звичайного 
(0,44 і 0,90) та скельного (0,41 і 0,66) мали найвищі значення у віці 65 років (див. табл. 2). 
Значення цього показника у дуба звичайного за чотири роки після льодоламу зросли в 
деревостанах усіх проаналізованих віків: у віці 40 років – у 2,5–2,8 разів, у віці 60–70 років – 
у 1,6–2 рази, у 80–100 років – у 1,7 раза. Зазначене співвідношення у дуба скельного зросло 
найбільшою мірою (у 2,7 рази) у віці 80 років. 

У поодиноких дерев дуба виявлено достовірне (Р < 0,05) зростання з віком як площі 
горизонтальної проекції крон (r – 0,67 ± 0,17), так і приросту площі проекції крон за чотири 
роки після льодоламу (r – 0,42 ± 0,26). Збільшення цього показника становило 0,15 м2 у 40-
річних культурах і до 0,31 м2 у 120-річних природних дубняках (рис. 4). Водночас виявлено 
тенденцію до достовірного (Р < 0,05) зростання площі живлення дерев із віком (r – 0,74 ± 0,13) 
та зменшення з віком співвідношення площі горизонтальної проекції крон і площі живлення 
дерев 
(r – -0,57 ± 0,08) (рис. 5). 
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Рис. 4. Залежність від віку деревостану величин площі горизонтальної проекції крон дуба (Sкр. 2004) 
та їх змін за 4 роки після льодоламу (Sкр.) у зоні дуже сильного пошкодження ожеледдю. 
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Рис. 5. Залежність від віку деревостану величини площі живлення дерев дуба (Sж 2004, м2) та 
зменшення значення показника «відношення площі проекції крон до площі живлення дерев» 

(Sкр./Sж) через 4 роки після льодоламу у зоні дуже сильного пошкодження ожеледдю. 
  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Пошкоджені у 2000 році 
ожеледдю дубові деревостани НПП «Кармелюкове Поділля» стали вразливішими щодо біо- 
та абіотичних негативних чинників. Тому подальший розвиток цих лісів проходить на фоні 
протидії динамічних й протилежно спрямованих явищ «відновлення – всихання дерев», 
оскільки наслідки пошкодження деревостанів льодоламом погіршилися накладанням 
негативного впливу від пошкодження ослаблених дерев шкідниками і хворобами. 

2. За інтенсивного пошкодження крон дуба ожеледдю вторинні пагони зосереджуються 
ближче до основи скелету крони і частково нижче по стовбуру. Внаслідок цього відновлена 
крона формується значно компактнішою. В зоні дуже сильного пошкодження дерев 
ожеледдю відносна висота крони збільшується до 40,3 %. За слабкого льодоламу пагони 
утворюються переважало на периферії частково меншої крони, що менше змінює її.  

3. Інтенсивність утворення водяних пагонів зростає до 3,2 балів у міру збільшення 
ступеня пошкодження крон ожеледдю до межі 20 %. За втрати понад 20 % крони 
спостерігається наростаюче зниження інтенсивності утворення пагонів. Дерева, що втратили 
понад 50 % крони, майже втрачають здатність до пагоноутворення нижче 2,2 балів. Проте 
найстійкіші особини можуть відновитися навіть за втрати 70 % біомаси крони. Недоцільно 
відводити у санітарні рубки дерева з пошкодженням крон ожеледдю менше 30 %. 

4. За чотири роки після льодоламу сума площ горизонтальних проекцій крон 
пошкодженого дуба звичайного збільшилася майже удвічі. Щорічне зростання радіусу крон 
збільшувалося по-різному, залежно від віку дуба: у 100–120-річного на 3–5 м, 
середньовікового – 3–4, молодого – 2–3 м. Незалежно від походження деревостанів та їх 
віку (40–120 років), більшу здатність відновлюватись після льодоламу мають 
найрозвиненіші дерева І та ІІ класів Крафта.  

5. У мішаних деревостанах дуб звичайний перемагає дуб скельний у конкурентному 
протистоянні за ресурси середовища. Відновлення пошкоджених льодоламом крон дуба 
звичайного відбувається швидшими темпами ніж дуба скельного, що росте поряд: з віком 
швидше зростає горизонтальна проекція крон, площа живлення дерев, а також зменшується 
значення показника «відношення площі проекції крон до площі живлення дерев». Зміна 
зв'язку площі живлення з віком дуба скельного, навпаки, є негативною (або низхідною, 
від’ємною). У міру збільшення віку деревостанів домінування дуба звичайного збільшується.  

Необхідні подальші дослідження відновлення цих деревостанів для оптимізації їх захисту 
від несприятливих екологічних чинників.  
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Восстановление лесных насаждений, поврежденных ледоломом в НПП «Кармелюковое Подолье»  
В.Д. Ваколюк, В.В. Лавров  

Показано, что интенсивность восстановления дуба после ледолома 2000 г. зависит от: породы, возраста 
деревьев, степени повреждения гололедом и другими факторами, состояния соседних деревьев. При интенсивном 
ледоломе кроны образуются ближе к основе скелета и опускаются ниже по стволу, при слабом – возобновляется 
периферия крон. При потере более 20 % кроны тормозится побегообразование, при 50 % и более – оно 
приостанавливается. Независимо от происхождения и возраста древостоев, интенсивнее возобновляются деревья 
І та ІІ классов Крафта. Дуб обыкновенный возобновляется быстрее чем дуб скальный, вытесняя его: возрастает 
горизонтальная проекция крон, площадь питания деревьев, уменьшается значение соотношения этих показателей.  

Ключевые слова: дубовые древостои, ледолом крон, возобновление крон, интенсивность 
побегообразования, площадь горизонтальной проекции крон, площадь питания деревьев.   
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