І. М. Коваленко

ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ
з основами лісовідновлення
та лісорозведення
Підручник

Суми
ПФ «Видавництво “Університетська книга”»
2018

2
УДК
630*23:504(075)
К 56

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського національного аграрного
університету. Протокол № 9 від 26 березня 2018 року
Рецензенти:
В.П. Ткач, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького, м. Харків;
В.І. Парпан, доктор біологічних наук, професор кафедри біології та екології
Державного вищого навчального закладу Прикарпатського національного
університету ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ;
С.Ю. Попович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри декоративного садівництва та фітодизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

К 56

Коваленко І.М.
Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення:
підручник. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”». –
2018. – 240 с.

ISBN 978-966-680-850-2
У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової
екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.
Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані
й систематизовані різні види класифікацій типів лісу з екологічної точки
зору, висвітлені критичні питання репродукції лісотвірних деревних порід,
розглянуті екологічні проблеми лісорозведення в Україні.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що
навчаються за спеціальністю «Лісове господарство», а також буде корисним
для аспірантів, викладачів та наукових співробітників.

УДК 630*23:504(075)
The book outlines the basic concepts, principles and objectives of forest
ecology, contains the updated data on the issues of reforestation and afforestation
on the principles of the environmentally determined forest science.
The ecological features of the main forest forming tree species and associated
herbaceous plants of the lower layers are examined, different classification systems
of forest types are analyzed and systematized from the ecological point of view, the
critical issues of reproduction of forest forming tree species are highlighted, the
environmental problems of afforestation in Ukraine are considered.
The textbook is designed for students of higher educational institutions, who
are trained on the specialty «Forestry», and will be useful for graduate students,
teachers, and research scientists as well.

ISBN 978-966-680-850-2

© Коваленко І.М., 2018
© ПФ «Видавництво “������������
�������������
Університетська книга”», 2018

Зміст

1. Основи лісової екології
1.1. Основні поняття лісової екології
1.2. Комплекси екосистем – біоми
1.3. Лісові екосистеми, їх структура і функції
1.4. Генезис лісових екосистем. Сукцесії

7
8
13
16
29

2. Біосферна, екологічна та економічна роль лісових екосистем
2.1. Ліси – один із найважливіших компонентів біосфери
2.2. Географічне поширення лісів на планеті
2.3. Лісові екосистеми в умовах глобального потепління клімату
2.4. Значення лісів для людського суспільства
2.5. Лісовий потенціал України

37
38
44
49
52
53

3. Екологія основних лісотвірних порід
3.1. Загальні закономірності онтогенезу деревних рослин
3.2. Екологія та онтогенез сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)
3.3. Екологія та онтогенез ялини (Picea abies L.)
3.4. Екологія та онтогенез дуба черешчатого (Quercus robur L.)
3.5. Екологія та онтогенез липи серцелистої (Tilia cordata Mill.)
3.6. Екологія та онтогенез ясена звичайного
(Fraxinus excelsior L.)
3.7. Екологія та онтогенез клена гостролистого
(Acer platanoides L.)
3.8. Екологія та онтогенез в’яза голого (Ulmus glabra Huds.)
3.9. Екологія та онтогенез берези (Betula pendula Roth.)
3.10. Екологія та онтогенез осики (Populus tremula L.)
3.11. Екологія та онтогенез вільхи клейкої
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
3.12. Екологія та онтогенез вільхи сірої (Alnus incana (L.) Moench)

59
60
62
64
66
67

4. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем
4.1. Екологія лісових чагарників
4.2. Екологія лісових трав і чагарничків

79
80
84

69
70
71
72
74
75
76

4

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

4.3. Фенологічні ритми – індикатори екологічних умов
118
4.4. Вегетативно-рухомі рослини – структурно-функціональна
основа трав’яно-чагарничкового ярусу
126
5. Екологічні основи класифікації та типології лісів України
5.1. Принципи класифікації лісових екосистем
5.2. Класифікація типів лісу за В.М. Сукачовим
5.3. Класифікація типів лісорослинних умов
за Д.В. Воробйовим і П.С. Погребняком
5.4. Еколого-флористична класифікація лісової
рослинності України
5.5. Лісова типологія О.Л. Бельгарда для степової зони
України
5.6. Класифікація лісових вирубок
5.7. Основні лісові екосистеми України: еколого-ценотична
своєрідність і поширення
6. Репродукція лісотвірних деревних порід – основа
лісовідновлювального процесу
6.1. Репродукція як основа процесу лісовідновлення
6.2. Особливості репродуктивного процесу у голонасінних
деревних порід
6.3. Особливості репродуктивного процесу
у покритонасінних деревних порід
6.4. Екологія проростання насіння в деревних порід

131
132
135
137
139
141
143
145
157
158
160
162
167

7. Основні принципи екологічно орієнтованого лісівництва
7.1. Стратегічні засади екологічно орієнтованого лісівництва
7.2. Причини знищення і деградації лісів на планеті	
7.3. Охоронювані ліси України: екологічні, біологічні
та соціальні складові	

173
174
179

8. Стійкість лісових екосистем
8.1. Механізми самопідтримання лісових екосистем
8.2. Екологічне середовище під наметом лісу
8.3. Природне поновлення в різних типах лісу
8.4. Лісові трави і процес природного поновлення
деревних порід

193
194
195
199

186

201

1. Основи лісової екології
Зміст

8.5. Екологічна оптимізація комплексного використання
лісових ресурсів
8.6. Екологічна реставрація лісових екосистем
8.7. Моніторинг стану лісових екосистем
9. Основні принципи лісовідновлення в аспекті
екологічно-орієнтованого лісівництва
9.1. Лісовідновлення як глобальна проблема для сталого
розвитку цивілізації
9.2. Суцільні та вибіркові вирубки і проблеми лісовідновлення
9.3. Насінництво для цілей лісовідновлення
9.4. Лісові культури та проблеми їх стійкості	
9.5. Лісові пожежі та лісовідновлення

5

203
205
207
213
214
215
219
220
223

10. Екологічні проблеми лісорозведення в Україні
10.1. Лісорозведення на засадах екологічно орієнтованого
лісівництва
10.2. Полезахисні лісові смуги
10.3. Ґрунтозахисні й водоохоронні ліси в лісостеповій
та степовій зонах України

225

Література

233

226
227
229

Список скорочень

7

1

Основи лісової екології

8

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

1.1. Основні поняття лісової екології
Екологія – це наука про взаємодію живих організмів і середовища
їх проживання. Екологічні знання накопичувалися та узагальнювалися ще в Стародавньому Римі і в Стародавній Греції. Однак власне
термін «екологія» запропонований тільки в 1866 році німецьким дослідником, послідовником еволюційного вчення Е. Геккелем.
У процесі становлення екології як науки залежно від предмета вивчення диференціювали три основні напрями:
1) аутекологія – розділ екології, який вивчає окремі види рослин і
тварин як самостійних особин;
2) демекологія – має на меті вивчення екології популяцій рослин і
тварин як сукупностей особин одного виду, які певною мірою ізольовані від інших подібних сукупностей особин;
3) синекологія – розділ екології, предметом якого є біоценози, біогеоценози та екосистеми.
Залежно від типів екосистем, які виступають як об’єкти вивчення
(ліси, луки, болота і т.п.), сформувалися такі самостійні галузі цієї
науки, як екологія лісу, екологія лугів, екологія боліт.
Екологія лісу – це самостійна наукова дисципліна, що вивчає взаємодію лісу з навколишнім середовищем.
До завдань лісової екології як науки входить вивчення дії факторів навколишнього середовища на склад, функціонування, різноманітність і стійкість лісових екосистем, а також вивчення впливу лісів
на природне середовище земної кулі в цілому та окремих регіонів. До
завдань лісової екології також належить розроблення принципів екологічно орієнтованого лісівництва та лісового господарства.
Важливими поняттями в галузі екологічного знання є біоценоз,
біогеоценоз й екосистема.
Біоценозом називають будь-яку сукупність живих організмів, що
проживають на певній території і пов’язані між собою певними відносинами. Основними видами біоценозів є фітоценози – сукупність
популяцій різних видів рослин, які займають більш-менш однорідну
за своїми властивостями територію, і зооценози – відповідно, сукупність тварин різних таксономічних груп.
Біогеоценоз у своїх межах відповідає фітоценозу й зооценозу, але
охоплює також фактори середовища існування, що впливають на їх
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стан і складають так званий екотоп. Біогеоценоз, в розумінні автора
цього поняття В.М. Сукачова, є двоблочною природною системою.
Екосистема, як власне екологічний термін ввів в обіг в 1935 році
англійський ботанік А. Тенслі. Екосистема – це безрангова функціональна одиниця в екології, яку використовують при вивченні живої
природи. Екосистемою є величезний масив лісу, так і повалене дерево, заселене різними мохами, лишайниками і комахами.
За походженням екосистеми поділяються на:
1) природні – формуються без участі людини, самопідтримання забезпечується властивим їм кругообігом речовин і потоком енергії;
2) антропогенні – створюються людиною, є нестійкими, існують
тільки за умов постійного внесення в них певних речовин й антропогенної енергії, до антропогенних екосистем належать штучні ліси, посіви культурних рослин, штучні пасовища.
Як і біогеоценоз, будь-яка екосистема має два блоки. Один блок
становить собою сукупність живих організмів, а другий – сукупність
усіх факторів навколишнього середовища, які безпосередньо або
опосередковано справляють вплив на життєдіяльність організмів,
які входять до складу певної екосистеми.
Фактори середовища існування досить різноманітні й містять ресурси та умови.
Ресурси – це ті компоненти навколишнього середовища, які безпосередньо споживаються живими організмами і тому витрачаються,
їх кількість у навколишньому середовищі зменшується. Так, наприклад, для зелених рослин найважливішим ресурсом є вуглекислий
газ повітря, оскільки він служить сировиною для процесу фотосинтезу, з вуглецю якого рослини синтезують органічні речовини. Інші
види ресурсів для рослин – вода, мінеральні речовини ґрунту, кисень повітря, необхідні для дихання рослин. Для травоїдних тварин
ресурсом є ті рослини, які вони вживають в їжу. Ресурсом для них є
і кисень, але на відміну від рослин, вуглекислий газ для тварин не
ресурс, а умова.
Умови середовища існування – це такі фактори, які безпосередньо рослинами і тваринами не споживаються і, отже, не витрачаються, але на їх життєдіяльність впливають. До умов належать температура, кислотність грунту, вітер.
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Екологічні фактори залежно від їх природи поділяють на три великі групи:
1. Абіотичні фактори – є частинами неживого навколишнього середовища; до них належать температура, повітря, вода тощо.
2. Біотичні фактори – включають в себе вплив на живий організм з
боку інших організмів. Такий вплив може мати характер конкуренції, наприклад, за територію або за їжу, або, навпаки, взаємного сприйняття, наприклад, коли один із птахів у зграї, помітивши
небезпеку, своїми криками попереджає інших. У лісових екосистемах тварини є одночасно і фактором, що забезпечує поширення
плодів і насіння, і фактором, що знижує їх чисельність через використання в їжу.
3. Антропогенні фактори – з’явилися в природному середовищі історично пізніше двох попередніх. До них належать усі форми
впливу людини в її діяльності на живі організми і на середовище
їх існування.
Стрес. Будь-які з цих факторів залежно від їх характеру і дози
можуть впливати на рослину або тварину негативно, пригнічуючи
процеси життєдіяльності. Згідно з концепцією канадського біолога
Г. Сельє, це явище називається стресом. Стрес – це сукупність неспецифічних адаптаційних реакцій організму на вплив різних несприятливих факторів – стресорів, що порушує його стійкість. У стані стресу в рослин знижується продукційний процес і пригнічується
розмноження.
Стрес у рослин можуть викликати різні чинники. По-перше, це
звичайні екологічні фактори, але в дозуванні, яке значно більше або
менше за норму. Наприклад, нестача або надлишок води в ґрунті, несприятливий режим освітлення, висока або низька температура. Подруге, до стресу можуть призвести різні хімічні речовини, особливо
ксенобіотики антропогенного походження. І, по-третє, це вплив інших живих організмів: конкурентів за екологічні ресурси, шкідників
або хвороб.
У стані стресу в рослин знижений рівень продукційного процесу,
зменшений розмір вироблених плодів або насіння, вони гірше пристосовуються до нових умов.
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Рис. 1.1. Екологічна амплітуда й екологічний оптимум за окремим екологічним
ресурсом або умовою існування (за: Галанін, 2012)

Екологічна амплітуда та екологічний оптимум. Щодо кожного
окремого екологічного ресурсу або умови в організмів існують граничні межі можливого існування. Ці межі – від нижнього значення
фактора до верхнього – складають екологічну амплітуду відповідного фактора (рис. 1.1). У межах екологічної амплітуди існує порівняно
вузька зона найбільш сприятливого для рослини значення фактора.
Це зона екологічного оптимуму.
Кожна рослина може адаптуватися до екологічного середовища
тільки в межах своїх екологічних амплітуд.
Для визначення екологічних амплітуд видів рослин розроблені
екологічні шкали – Ландольта, Елленберга або Циганова. Для рослин України такі екологічні шкали складені Я.П. Дідухом (2011). У
них для 14 найбільш важливих екологічних факторів наводиться значення нижньої і верхньої межі екологічної амплітуди для даного виду.
Екологічні шкали широко використовуються для оцінки екологічних особливостей видів рослин, а також для оцінки екологічного середовища в певній екосистемі. В останньому випадку видовий склад
рослин екосистеми є комплексним індикатором стану в ній екологічного середовища. На практиці для приблизної оцінки особливостей
екологічного середовища в екосистемі іноді використовують один або
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кілька видів рослин-індикаторів. Наприклад, наявність у моховому
покриві лісової екосистеми дернинок моху сфагнуму вказує на початок заболочування території, а деякі види надґрунтових лишайників, навпаки, є індикаторами сухих ґрунтів.
Екологічна ніша. Уся сукупність екологічних факторів, включаючи ресурси, умови і простір, які необхідні для нормальної життєдіяльності особин даного виду рослини, розглядається як екологічна
ніша. Концепцію екологічної ніші розробили Ч. Елтон і Д. Хатчинсон. За цією концепцією екологічна ніша становить собою певний
сегмент у багатовимірному екологічному просторі. Таку нішу називають фундаментальною екологічною нішею для даного виду рослин.
Однак фактично особини і популяції рослини не можуть охоплювати
весь екологічний простір фундаментальної екологічної ніші. На заваді стають види-конкуренти, які витісняють вид з окремих частин
такого простору. Таку нішу, яка виявляється доступною для особин
даного виду, називають реалізованою екологічною нішею. Реалізована екологічна ніша завжди менша, вужча, ніж фундаментальна ніша.
У рослин на різних етапах онтогенезу – від сходів до дорослих генеративних особин – екологічні вимоги не однакові. Особливо специфічні вони для насіння на стадії проростання, сходів. Вони мають свою
екологічну нішу, яка дістала назву регенераційної екологічної ніші, або
ніші відновлення. Найбільше за своїми властивостями відрізняються
ніші відновлення сходів і молодого підросту деревних порід.
Місцезростання – це ділянка території, яка зайнята особинами
або популяцією певного виду рослин і характеризується певними
властивостями екологічного середовища. Поняття це близьке до поняття «екологічна ніша». Однак якщо йдеться про екологічну нішу
предметом уваги є екологічні умови, необхідні для існування рослини, а якщо про місцезростання, то – це, у першу чергу, екологічна
характеристика того місця, де ростуть рослини.
В екологічній науці основними одиницями вивчення є особини,
популяції та екосистеми. Залежно від типу рослинності, що домінує,
і специфіки середовища проживання розрізняють такі різновиди
екосистем: лісові екосистеми, лучні екосистеми, болотні екосистеми
та ін. Зрештою всі екосистеми земної кулі в їх сукупності становлять
біосферу планети, з якою пов’язане існування людини і людського
суспільства.

