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Анотація. За 7-річний період з часу організації охоронного режиму
території видалено 47 дерев Quercus robur L. старого сухостою. З 46
дубів IV категорії життєвого стану (2010) в V категорію (2017 р.)
перейшло всього 12 екз., з ІІІ в IV – 6. Суттєвого погіршення стану
вікової діброви з часу попереднього обстеження не відбулося.
Спостерігається істотне збільшення на ділянках різного ступеня
деградації дерев Q. robur з деяким покращенням стану верхівкової зони
за рахунок збільшення її густоти. Найбільш істотні зміни відбулися з
відновленням трав’янистого покриву на деградованих ділянках. Близько
1,5 (з 3,7) га витоптаних до мінеральної частини ділянок заростає
трав’янистою рослинністю, «зникають» наїжджені колії, заростають
місця пікніків, місцями на них з’являється самосів листяних порід.
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Негативний вплив рекреаційного природокористування на приміські
зелені насадження почали досліджувати в 70-х роках минулого століття
[4; 11, 13], в тому числі і на стан міських і приміських дібров [2; 7; 15].
Урочище «Голендерня» є приміським лісовим масивом, який в
історичному минулому складав із дендрологічним парком «Олександрія»
єдиний комплекс. Урочище тривалий час перебувало без догляду і
підлягало жорсткому антропогенному тиску. В 2008 р. «Голендерню» було
приєднано до складу дендрологічного парку «Олександрія». Згідно із
Законом України про природно-заповідний фонд [5] було організовано
охоронний режим території – встановлено огорожу, охоронні знаки,
проведено комплекс робіт зі впорядкування, прибирання території,
здійснено заходи з обмеження і організації потоків відпочивальників,
заборонено в’їзд автотранспорту.
Найбільшою цінністю урочища є вікова діброва. В 2010 р.
проведено вивчення умов зростання дубів, ботанічну інвентаризацію,
фітосанітарне обстеження дубів, започатковано моніторинг стану вікової
6
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діброви [1]. Було встановлено, що діброва урочища «Голендерня»
становить хрестоматійний приклад негативного впливу людини на лісові
ценози. Міра деградації тієї чи тієї частини діброви перебувала у прямій
залежності від інтенсивності, тривалості, величини рекреаційного
навантаження. Мірою спрощення структури і зростання процесів
деградації на ділянках зменшується густота зростання Q. robur,
збільшується кількість дерев, уражених хворобами, із зрідженими
кронами, суховершинних, дуплистих, зростає відпад дерев. Причому
процеси деградації на досліджуваній території мають вузько локальний
характер, вони чітко виражені в місцях постійних пікніків, натомість через
кілька десятків метрів, де немає слідів відпочинку відвідувачів, стан дерев
дуба цілком задовільний.
Метою наших досліджень було визначення сучасного стану діброви
та динаміки її стану в умовах охоронного режиму її території.
Матеріали і методика досліджень.Життєвий стан рослин
визначали за шкалою категорій стану, прийнятою у лісовій патології [12].
Оцінку стану окремих насаджень давали через індекс стану насаджень,
який вираховували як середньозважену величину за даними оцінки стану
окремих дерев у деревостані [9]. Ураженість дерев хворобами
встановлювали візуально за наявністю плодових тіл, ракових ран, дупел,
суховершинності тощо [14].
Площа діброви збереглася на попередньому рівні – 35,35 га.
Територія діброви залишається різко диференційованою за структурою
насадження, мірою деградації та лісопатологічним станом. Відомо, що
тривале рекреаційне навантаження може привести до трансформації
лісових насаджень у насадження паркового типу, а в перспективі – до
розпаду деревостану і зміни лісового фітоценозу на бур’яново-лугову
рослинність [10]. При цьому формується мозаїчність надґрунтового
покриву у вигляді складного поєднання витоптаних і природних ділянок
лісу [11].
За рівнем деградації деревостану та трав’янистого покриву на
території діброви можна виділити чотири типи ділянок: зі збереженою
лісовою структурою; з випаданням зі структури насаджень того чи того
ярусу або намету; представлені лише Q. robur та трав’янистим покривом;
витоптані або випалені до мінеральної частини і позбавлені деревної
рослинності.
З 2010 р. кількість дерев Q. robur зменшилася з 1787 до 1740 екз.
(за рахунок дерев, що на час попереднього обстеження належали до V–VI
категорій життєвого стану) і зростали на ділянках зі спрощеною
структурою та деградованих (табл. 1). Це становить 2,7 % від загальної
кількості, відповідно поточний відпад у середньому дорівнює 0,4 %, що
вкладається в межі природного відпаду.
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Квартал

1. Динаміка кількісного стану дубів у віковій діброві урочища
«Голендерня» на ділянках із різною фітоценотичною будовою
Кількість дерев на ділянках із різною
Загальна
фітоценотичною будовою, екз.
кількість
Роки
Випадання
дерев,
Лісова
Деградован
окремих ярусів
екз.
структура
а
чи наметів
2010
348
71
246
31
1
2017
323
68
234
21
2010
1043
619
394
30
2
2017
1023
619
383
21
2010
396
296
68
32
3
2017
394
296
68
30
Фітосанітарний стан діброви покращився, головним чином за
рахунок видалення сухостою. За цей період зросла кількість дерев Q.
robur І категорії, як наслідок збільшення густоти крони у дерев дуба.
Кількість ослаблених дерев Q. robur (ІІІ категорія життєвого стану) дещо
зросла, а всихаючих (V), навпаки, зменшилася (табл. 2). З 46 дубів IV
категорії життєвого стану (2010 р.) до V категорії (2017 р.) перейшло лише
12 екз., з ІІІ в IV – 6.
Патології комлевої зони виявлено у 237 дерев Q. robur (13,6 % від
загальної кількості), стовбурової – 417 (24 %), верхівки – 316 (18,2 %).
Одночасне ураження кількох зон дерева мають 279 дерев (16 %), у 42 Q.
robur (2,4 %) уражене все дерево.
По всіх зонах дерева кількість патологій найменша в діброві зі
збереженою лісовою структурою, найбільша – на деградованих ділянках
та ділянках зі спрощеною структурою.

2
3

2010
2017
2010
2017
2010
2017

Індекс стану
насаджень, бал

1

Роки

Загальна
кількість дерев,
екз.

Квартал

2. Віталітетний спектр вікової діброви урочища «Голендерня»

348
323
1043
1023
396
394

2,7
2,4
2,5
2,5
1,8
1,7

Категорії життєвого стану, бал

1

2

3

4

5

6

36
68
109
176
123
186

115
73
347
258
225
146

155
160
529
558
37
51

17
18
35
21
9
7

3
4
9
8
-

22
14
2
2
4

Кардинальних змін у стані вікової діброви з часу попереднього
обстеження не відбулося. На окремих ділянках дещо збільшилася або
зменшилася кількість дерев із патологіями.
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Відсутність різких негативних змін у стані діброви, незначна кількість
свіжого сухостою (12 екз., або 0,7 % від загальної кількості), неперехід
більшої частини дерев Q. robur IV категорії в V є суттєвою реакцією
дубового деревостану на введений режим охорони.
Встановлено [3; 6; 8], що надмірне рекреаційне лісокористування
приводить до знищення лісової підстилки і надґрунтового покриву. Після
організації охоронного режиму на території урочища найбільш істотні
зміни відбулися на ділянках зі знищеним трав’янистим покривом. Близько
1,5 (із 3,7 га) га витоптаних або випалених до мінеральної частини ділянок
заростає трав’янистою рослинністю, «зникають» наїжджені колії,
заростають місця пікніків, місцями на них можна спостерігати самосів
листяних порід. Очевидно, що такі зміни в майбутньому позитивно
вплинуть на стан деревної рослинності.
На цей момент стоїть головне завдання – строго нормувати
рекреаційне навантаження на старовікову діброву урочища та розробити
систему відновлення антропогенно деградованих ділянок діброви.
Висновки
1. Територія діброви урочища залишається різко диференційованою
за фітоценотичною будовою, санітарним і лісопатологічним станом.
2. Активних деградаційних процесів у стані діброви за період
спостережень не відбулося, навпаки, спостерігається певна стабілізація
стану – зменшилась кількість всихаючих дерев, спостерігається повільний
перехід дерев IV категорії життєвого стану в V.
3. Найгірший
санітарний
і
фітопатологічний
стан
діброви
залишається на деградованих ділянках та ділянках зі спрощеною
структурою насадження.
4. На ділянках зі знищеним трав’янистим покривом відбуваються
активні відновлювальні процеси – з’являється трав’яниста рослинність,
самосів деревних порід.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПРИГОРОДНОЙ ДУБРАВЫ УРОЧИЩА
«ГОЛЕНДЕРНЯ» В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОХРАННОГО РЕЖИМА
ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
С. И. Галкин, Н. В. Драган, Н. М. Дойко
Аннотация. За 7-летний период со времени организации
охранного режима территории удалено 47 деревьев Quercus robur L.
старого сухостоя. Из 46 дубов IV категории жизненного состояния
(2010) в V категорию (2017 г.) перешло всего 12 экз., из ІІІ в IV – 6.
Существенного ухудшения состояния вековой дубравы со времени
предыдущего обследования не произошло. Наблюдается значительное
увеличение на участках различной меры деградации деревьев с
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некоторым улучшением состояния верхушечной зоны за счет
увеличения ее густоты. Наиболее существенные изменения
произошли с состоянием травянистого покрова. Около 1,5 га (из 3,7 га)
утоптанных до минеральной части участков зарастает травянистой
растительностью, «исчезают» наезженные колеи, зарастают места
пикников, местами на них появляется самосев лиственных пород.
Ключевые слова: урочище «Голендерня», рекреационная
нагрузка,
антропогенная
дифференциация,
охранный
режим,
восстановление.
THE DYNAMICS OF THE STATE OF THE SUBURBAN OAK GROVE OF
THE UROCHISHCHE HOLENDERNYA LANDMARK (LANDSCAPE UNIT) IN
A CONNECTION WITH ORGANIZATION OF THE TERRITORY PROTECT
REGIME
S. Galkin, N. Dragan, N. Doyko
Abstract. During the 7-year period since the time of organization the
protective regime of the territory, 47 trees of Quercus robur L. have been
removed from the old dry woods. From the 46 oaks of the IV category of life
(2010), only 12 subjects passed the V category (2017), from III to IV-6.
Significant deterioration of the state in the age-old oaks from the time of the
previous surveyd didn’t take place. There is a significant increase in areas of
varying degrees of degradation of trees Q. robur with some improvement of
the apex region due to its density increase. The most significant changes
occurred with the restoration of grass cover in degraded areas. About 1.5
(from 3.7) hectares which was trampled to the mineral part of the area
overgrown with herbaceous vegetation, “disappearing” traversed tracks,
overgrown places of picnics, places on them appear saucers of hardwoods.
Keywords: natural landmark “Golendernaya”, recreational load,
anthropogenic differentiation, security mode, restoration.
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