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ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ 

 

Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук,  

А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук,  

ВП НАУ "Боярська лісова дослідна станція" 

 

Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників 

лісової типології. 

Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, 

трав’яні рослини 

 

Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині 

вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай 

на певній ділянці. Трофність характеризує потенційну родючість ґрунту, 

а урожай – актуальну. Поняття трофності присутнє у визначенні типу умов 

місцезростання, даного нарадою Інституту лісу АН СРСР у 1950 р.: 

це ділянки території, що мають однаковий лісорослинний ефект, тобто 

однорідний комплекс кліматичних і ґрунтовогідрологічних факторів, які 

діють на рослинність. У цьому глибокому і точному визначенні поєднані 

концепції обох шкіл вітчизняної лісової типології – екологічної 

і фітоценотичної. 

У трактуванні родючості ґрунту трофність виступає як його природна, 

екологічна частина, а урожай – як похідна складова, котру оцінюють 

з антропогенних позицій. Класичне ґрунтознавство визначає трофність 

як абсолютне і відносне багатство екотопів, обумовлене характером 

відмінностей ґрунтотворчих і підстилаючих гірських порід, багатством 

коренедоступних ґрунтових вод солями [1]. Треба відмітити, що сучасні 
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лісівники обмежуються аналізом верхніх корененасичених ґрунтових 

горизонтів і рідко вивчають материнську гірську породу. 

Фактор родючості ґрунтів враховувався вітчизняними лісівниками 

здавна. Так, О.Ю.Теплоухов в одному з перших підручників із лісівництва, 

виданому в 1848 р., підкреслює великий вплив ґрунту і підґрунтя на стан 

лісу. Він виділяв 16 ознак ґрунтів, згрупувавши їх за складом і зв’язністю 

у 5 груп. Загалом він розділяв ґрунти за ознаками їх складу, вологості 

і глибини залягання. Через сторіччя розробки О.Ю.Теплоухова – понять 

"насадження", а також типів ґрунтів, лягли в основу вчення про типи лісу, 

розвинутого Г.Ф.Морозовим [2]. 

Н.Б.Вернандер, викладаючи географічні основи оцінки земель, виділяє 

такі ознаки поділу ґрунтів: 1. родючий ґрунт: багатий на гумус, насичений 

двохвалентними основами, нейтральний або слабокислий, пухкий зверху, 

бажано структурний та суглинистого механічного складу; 2. малородючий: 

бідний на органічні сполуки, легкий за механічним складом, кислий або 

солонцюватий. Враховується також клімат з оптимумом вологи і тепла, 

рельєф, підгрунтові води [3]. 

Трофність є однією з двох ординат едафічної сітки типів лісу академіка 

П.С.Погребняка. Він вважає, що тип лісу є синонімом типу умов 

місцезростання і типу деревостану, єдністю організмів і середовища [4]. Таке 

розуміння типу лісу є логічним і виправданим. Якщо у детальних наукових 

або виробничих розробках дійсно є необхідність розділити характеристику 

об’єкта на 3 градації: тип умов місцезростання, тип лісу і тип деревостану, то 

так і роблять. Але у більшості випадків така надмірна деталізація 

переобтяжує виклад, тому раціональніше буде вживати усім зрозумілий 

скорочений варіант, наприклад: Д2 – свіжа діброва. 

Класифікаційна схема лісів Алексеєва-Погребняка, будучи дещо 

спрощеною в порівнянні з системою типів лісу В.М.Сукачова, схемою 

розподілення лісової і болотної рослинності Л.Г.Раменського та іншими, 

в той же час не поступається їм за інформативністю і глибиною трактування 
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явищ, а безсумнівною перевагою едафічної сітки є її чіткість і лаконічність. 

У класифікації П.С.Погребняка основним показником типу лісу є корінний 

деревостан, що сформувався на ділянці відповідної родючості і зволоження 

ґрунту. Видовий склад і бонітет домінантної асоціації дерев характеризують 

суть типу лісу, а трав’яний покрив відтіняє окремі особливості 

місцезростання. Академік П.С.Погребняк відмічав, що трав’яний покрив 

є добрим індикатором поверхневого зволоження ґрунту. 

Роблячи докладніший гносеологічний аналіз едафічної сітки 

П.С.Погребняка, треба визначити, що трофність, маючи головною складовою 

родючість ґрунту, органічно пов’язана і з його вологістю. Адже ґрунт 

проявляє актуальну родючість тільки при достатньому зволоженні 

і прогріванні. Отже, при характеристиці кожної клітки едафічної сітки 

виступає тріада: трофність, зволоженість і рослинна асоціація. У більшості 

випадків саме деревостан корінного типу лісу є тим узагальнюючим 

(інтегральним або дедуктивним) показником, яким оперують у всіх 

викладках і міркуваннях. 

Академік П.С.Погребняк трактував ліс як всепроникаючу єдність 

лісових організмів і середовища. Він вважав, що провідними факторами, які 

визначають різноманітність складу і продуктивності природних лісів, 

є світло, тепло, вода і мінеральні поживні речовини ґрунту [4]. Будучи 

професором не лише лісівництва, але й ґрунтознавства та фізичної географії, 

він постійно дотримувався положення Г.Ф.Морозова, що ліс є поняття 

географічне. Тому у більшості наукових праць П.С.Погребняк розглядав 

ґрунт не лише як продукт метаморфізму верхніх шарів гірської породи, але й 

як результат взаємодії літосфери з сонячною енергією та похідних цієї 

взаємодії – тепла, води і мінеральних сполук. Ґрунт є таким самим літописом 

природи, як і ліс у відображенні наук дендрохронології, палеоботаніки, 

палеогеології тощо. Відомий еколог-лісівник академік М.А.Голубець вважає, 

що гумусова оболонка Землі є потужним захисним утворенням, нарівні 

з озоновим шаром атмосфери [5]. 
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Виходячи з наведених вище міркувань і понять про ґрунт і ліс, ми 

маємо підстави для твердження, що у віртуальному екологічному трикутнику 

ґрунт-рослини-тварини, ґрунт як земна основа всього живого, є фундаментом 

екологічної піраміди; на ґрунтові розвиваються рослини, а вже тварини 

і людина живуть за рахунок рослин і ґрунту. 

Родючість ґрунту є одним з провідних екологічних факторів, тому його 

у різних контекстах використовують багато лісівників і ботаніків. 

П.С.Погребняк оперував поняттями родючості на професійному рівні, 

з використанням багатого фактичного матеріалу. Це було безпосереднє 

використання фактора трофності. Видатний лісівник-типолог В.М.Сукачов 

вдало застосовував посереднє використання ґрунтового фактора у своїй 

узагальненій схемі типів лісу. У нього родючість відображено на одній осі, 

а решта три характеризують різні рівні зволоження ділянок: сухі, 

з проточним і застійним зволоженням. Проте на цих трьох осях посередньо 

відображено і родючість ґрунтів, оскільки досвідчений спеціаліст завжди 

скаже, які ґрунти, наприклад, у сухих борах, сфагнових сосняках на болоті чи 

у ялинниках з проточним зволоженням. Також велику інформативну цінність 

мають фігури едафо-ценотичних ареалів деревних порід на схемі Сукачова. 

Ґрунтовий покрив є верхньою частиною літосфери, він 

є найголовнішим продуктом взаємодії гірської породи з сонячним 

освітленням. Згідно з даними еколога Ю.М.Соколова, короткохвильове 

випромінювання Сонця приносить на поверхню Землі в 500 разів більше 

енергії, ніж теплова енергія земних надр. Половина енергії Сонця, яка 

надходить до поверхні Землі, перетворюється в тепло, 23% витрачається на 

випарування, 0,1% – на фотосинтез. У класифікації балансів енерго- 

і масообміну в ландшафті, складеному Ю.М.Соколовим, органічна речовина 

поділяється на фітомасу, зоомасу і гумус [6]. Отже, гумус, як головний 

складник родючості ґрунту, тісно пов’язаний з запасами органіки у біоценозі. 

Актуальна родючість ґрунту формується головним чином під впливом 

зволоження. Волога надходить до дерев з опадами і з ґрунту. Дощові опади 
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впливають на зволоження ґрунту лише тоді, коли їх випадає більше 10 мм, 

слабші дощі випаровуються на поверхні ґрунту і листя. Важливими 

моментами у водному балансі лісу є вологоємність підстилки, змочуваність 

ґрунтових часток і рівень ґрунтових вод. Дослідники вологоємності лісової 

підстилки указують, що у соснових, дубових і грабових лісах вона складає 

від 10 до 35 мм [7, 8]. Нами одержано такі показники вологоємності 

підстилки: 1. Ясеновограбовий деревостан Вінницького лісництва – 8 мм; 

2. Діброва Зелений Гай у Сумській області – 7 мм; 3. Степовий заповідник 

Михайлівська цілина по сусідству з Зеленим Гаєм – 17 мм; 4. Деревостан 

дуба скального у Савранському лісництві Сумської області – 24 мм. Наші 

дані, а також результати інших дослідників показують, що у більшості 

лісостанів вологоємність підстилки є в межах 10-20 мм. Таким чином, опади 

інтенсивністю 10-20 мм до поверхні ґрунту досягають рідко. Якщо у лісі 

густі кущі, трави і товста підстилка, то дощ затримується на них. Коли чи 

підліску, чи трав мало, а підстилка – тонка, то опади краще змочують верхні 

шари ґрунту; проте малоприкритий ґрунт більше прогрівається, 

і випаровування зменшує запаси вологи. Товста пухка підстилка, маючи 

значну вологоємність, зволожує ґрунт за рахунок інфільтрації і насичення 

ґрунтового повітря парою. 

Трофність лісових ґрунтів добре характеризують показники фітомаси і 

серед них – кількість тонкого коріння. Наші дослідження корененаселенності 

стиглих деревостанів дали такі результати: 1. Сосняки Межигірського 

лісництва у зеленій зоні м. Києва – 1,1 т/га, свіжого субору – 3,33 т/га; 

1.2. вологого субору – 3,20 т/га; 2. Вінницьке л-во – 3,80 т/га; 3. Зелений Гай 

– 3,90 т/га; 4. Савранське л-во – 4.1. дуб скальний – 4,10 т/га; 4.2. дуб 

звичайний – 6,0 т/га. Корененаселенність грунтів корелює з його 

зволоженням, аерацією і біологічною активністю. Так, у Савранських 

дібровах на чорноземі під дубом звичайним велика кількість дрібного 

коріння зустрічається до глибини 50 см, де гумусу більше на 2%, а на 

буроземі дрібного коріння багато до глибини 60 см, гумусу там 0,8-1,0%. 



 

“Наукові доповіді НАУ” 2007–3 (8) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-3/07tbfftc 6

У ґрунтах Савранських дібров пожвавлена міграція поживних речовин 

відбувається до глибини 0,5 м, тобто до рівня оптимального змочування 

ґрунту. Про активний обмін речовин свідчить також насиченість верхніх 

горизонтів ґрунту коренями трав і дощовими червами. На чорноземі коріння 

трав і черви досягають глибини 1 м, на буроземі – 0,5 м. 

Родючість ґрунтів характеризується не лише за їхніми агрохімічними 

показниками і запасами біомаси, але й за активністю біологічних процесів 

у різних горизонтах. Адже комахи, гриби і мікроорганізми є каталізаторами 

колообігу речовин, вони розкладають органіку і розносять її по площі. Згідно 

з дослідженнями М.С.Гілярова, Є.Н.Мішустіна та інших, кількість ґрунтових 

мікроорганізмів збільшується з наростанням родючості ґрунтів 

та зі зволоженням їх до оптимального рівня. Сприяє розвиткові мікрофлори 

також розрідженість деревостану. Встановлено, що середня кількість 

мікроорганізмів для Європейської частини колишнього СРСР дорівнює: для 

дерново-підзолистих ґрунтів – 1000 млн на 1 г ґрунту, для чорноземів – 

2500 млн [9, 10]. Наші дослідження показали, що найбільше заселений 

мікрофлорою світло-сірий лісовий ґрунт Вінницького лісництва. В підстилці 

цього ґрунту нараховується до 25 млн шт/га бактерій, у шарі 0-10 см – до 

14 млн, на глибині 11-20 см – близько 1 млн. шт/га. У Савранському 

лісництві ці показники такі: в шарі 0-10 см бактерій на чорноземі 10,3 млн, 

на буроземі – 2 млн. У Зеленому Гаю мікрофлори ще менше – 1,3 млн 

у верхньому горизонті. Кількість грибів і актиноміцетів у ґрунтах 

досліджуваних лісостанів практично однакова: грибів 0,01-0,06 млн шт/га, 

актиноміцетів 0,8-6,4 млн шт/га. Більшій мікробіологічній активності ґрунтів 

відповідає більший запас деревини. Так, середньорічна продуктивність деревини в 

т/га абс. сухої маси дорівнює у Вінницькому лісництві 1,53 т/га, у Зеленому Гаю – 

1,00 т/га, а у Савранській діброві на чорноземі – 0,95 т/га. 

Інтенсивна індустріалізація в більшості держав спричинила довкілля і 

зниження родючості ґрунтів. Лісові ґрунти зазнали менших змін порівняно з 

агроценозами, тому ліси можна розглядати як еталонні екосистеми вирівнювання 



 

“Наукові доповіді НАУ” 2007–3 (8) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-3/07tbfftc 7

позитивного балансу речовини й енергії. Проте і вони потребують у багатьох 

випадках помірної меліорації. 

Протягом останніх 10 років нами проводяться дослідження щодо 

можливостей підвищення родючості бідних лісових ґрунтів способом 

застосування подрібненої деревини гілок (ПДГ). 

Ідея використання нової передової технології (технології ПДГ) базується на 

історичному розумінні походження ґрунтів, придатних для 

сільськогосподарського виробництва. Воно свідчить про те, що більша їх частина 

була колись покрита лісами з твердолистяних порід. За даними G.Lemieux [12], до 

недавнього часу всі міркування та відкриття в цій галузі знань базувалися на 

фізичних (клімат, геологічна структура тощо) або хімічних (головні поживні 

компоненти, що оцінювалися на основі геологічної та фізичної структури) 

поясненнях, біологічні фактори при цьому майже не враховувались. 

Історія застосування ПДГ почалася в середині 70-х років ХХ століття, коли 

Едгар Ге, в минулому – заступник міністра земельних і лісових ресурсів штату 

Квебек (Канада), почав пошуки нових шляхів використання величезних обсягів 

гілок, які залишаються після рубок лісу. Перші польові експерименти з відходами 

листяних дерев були проведені влітку 1978 р. Ядро групи дослідників склали 

Ліонель Лашанс і Альбан Папуант, які приєдналися до Едгара Ге. В 1982 р. до цієї 

групи вчених приєднався професор факультету лісівництва університету м. Лаваль 

Жіль Лем’є. 

Розвиток технології ПДГ відбувся близько 25-ти років тому під час 

проведення експериментів з картоплею, пшеницею, вівсом та полуницею. 

Дослідження проводилися в Канаді, країнах Африки, Карибського регіону 

та інших. Отримані чудові результати, значне збільшення урожаю 

сільськогосподарських культур (на 30-250%) спостерігалося з другого року після 

внесення ПДГ і продовжувалося протягом наступних п’яти років. Стало 

очевидним, що використання технології ПДГ покращує структуру ґрунту, 

збільшує біорізноманіття, зменшує кількість бур’янів, шкідників, збудників 

хвороб. 
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Опис нового матеріалу, що розглядається, здійснено G.Lemieux і R.Lapointe 

[13], і він отримав назву "подрібнена деревина гілок" (ПДГ). Ця назва стосується 

лише гілок діаметром до 7 см. Деревина їх багата на пожив-ні речовини (різні 

білки, всі амінокислоти, цукор, крохмаль, полісахариди, багаточисельні екзимні 

системи, гормони, поліфеноли, терпени та ін.). Однією з них є специфічна 

речовина – полімеризований в незначній мірі лігнін, який легко розкладається 

мікроорганізмами на мономери, що поліпшує енергетичну, біологічну та 

структурну характеристику ґрунту. 

Правильне використання ПДГ передбачає перемішування її з верхнім 

шаром ґрунту, де вона метаболізується за допомогою та на користь трофічних 

ланцюгів. 

Встановлено, що вміст поживних речовин з ПДГ потрапляє безпосередньо 

до мікробної біомаси, а саме – в гриби, протозойні, водорості та ін. Саме за участю 

грибів та шляхом деполімеризації лігніну ПДГ виникає можливість привести в дію 

механізм процесу утворення та підтримання родючості ґрунту, підвищення його 

енергоємкості, а також вмісту поживних речовин, які використовують рослини. 

Дослідження дозволили зробити висновок про те, що ми маємо справу з 

біологічним феноменом, а не хімічним чи фізичним. Огляд багаточисельної 

літератури також підтвердив, що це нова наукова та технологічна галузь, якій 

донині не приділяли належної уваги. G.Lemieux вважає, що для поступового 

відновлення родючості ґрунтів та підтримання контролю над ними, потрібно 

орієнтуватися на використання лісу. Методи, що застосовуються у сільсь-кому та 

лісовому господарстві, спрямовано на короткострокові результати і вони не мають 

нічого спільного з механізмами, що розглядаються. 

Ефективність технології ПДГ підтверджена також результатами наших 

досліджень [14-16]. Так, значно поліпшилися агрохімічні властивості ґрунту: 

збільшився в ньому вміст гумусу, валовий вміст органічної речовини, 

гідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного кальцію, магнію тощо 

(табл.). 



 

Деякі властивості ґрунту на типових дослідних ділянках з ПДГ 

Вміст, % 
Склад рухомих та обмінних форм поживних 

речовин, мг/кг грунту 

Вміст обмінних форм 

поживних речовин, 

мг-екв/100 г грунту 
Варіант 

досліду з 

ПДГ 

Блок 

гумусу 
органічної 

речовини 

рН 

N гідролі-

зований 

Р 

рухомий
К обмінний

Mn 

рухомий 
Са Mg 

А 2,43±0,06 2,5±0,09 5,8±0,06 80,3±2,4 156±3,4 82,3±3,0 93,7±2,2 2,0±0,09 0,6±0,03 Дуба 

звичайного Б 2,53±0,08 2,6±0,09 5,7±0,09 80,6±2,0 149±3,6 76,5±2,8 94,3±2,3 3,0±0,11 0,5±0,03 

А 2,56±0,08 2,6±0,08 6,1±0,08 78,4±2,1 124±3,0 79,8±2,4 108,3±2,5 2,5±0,09 0,6±0,04 Акації 

білої Б 2,82±0,08 2,9±0,06 6,0±0,06 89,0±2,0 130±3,2 68,8±2,3 123,7±2,4 4,1±0,09 0,5±0,03 

А 2,58±0,09 2,7±0,08 6,4±0,08 77,9±2,4 118±3,6 64,0±2,7 114,6±2,6 3,0±0,09 0,5±0,03 Осики 

Б 3,11±0,11 3,2±0,09 6,1±0,08 87,7±1,6 114±3,3 67,0±2,3 123,5±2,6 4,2±0,11 0,5±0,03 

А 2,82±0,08 3,0±0,11 6,3±0,08 87,7±2,7 115±3,8 57,5±2,5 117,4±2,6 2,7±0,09 0,5±0,04 Верби 

козячої Б 3,12±0,11 3,2±0,09 6,1±0,06 91,8±2,3 117±3,8 61,3±2,3 127,2±2,6 3,4±0,06 0,5±0,04 

А 1,91±0,04 2,1±0,06 6,5±0,05 76,6±1,6 108±1,6 56,0±1,3 106,1±1,4 3,0±0,06 0,5±0,02 Контроль 

Б 2,07±0,05 2,2±0,06 6,3±0,05 73,4±1,6 106±1,1 54,1±1,3 109,2±1,7 3,5±0,06 0,4±0,03 
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Внесення в ґрунт ПДГ сприяло значному збільшенню грибного 

різноманіття, особливо базидіоміцетів. Орний шар ґрунту значно збагатився 

також корисними мікроміцетами. Внесення в ґрунт ПДГ позитивно вплинуло 

на процес мікоризоутворення та його динаміку у тестових культур. 

Інтенсивність ґрунтової біодинаміки на дослідних ділянках в цілому оцінено 

показником сумарної біологічної активності ґрунту. Цілком закономірно, що 

цей показник більший на всіх без винятку варіантах з ПДГ порівняно 

з контролем. Внесення в ґрунт ПДГ сприяло також збільшенню видового 

складу та чисельності корисної мезофауни. 

Отже, викладені вище міркування і матеріали дають нам підстави 

до висновку, що трофність як показник родючості ґрунту характеризує не 

лише вміст у ньому поживних елементів, а відображає посередньо і вологість 

ґрунту, і видовий склад та продуктивність рослинності на ділянці. Трофність 

є результатом взаємодії хімічного складу ґрунту з кліматичним 

і біоценологічним факторами, причому родючість ґрунту у цій тріаді 

є визначальним компонентом. 
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Рассмотрены результаты исследования одного из важных факторов 

лесной типологии. 

 

The results of research of important factors of forest types classification. 


