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Вступ 

Загальна площа земель, наданих для ведення лісового господарства, 

складає в Україні 10,8 млн. га, що становить 15,6% території країни [1]. Це 

набагато менше, ніж необхідно для задоволення потреб економіки у продуктах 

лісу і досягнення ландшафтно-екологічної рівноваги. Проблема збільшення 

площі лісів в країні може бути вирішена за рахунок освоєння 

низькопродуктивних сільськогосподарських угідь. В Україні нараховується 

близько 5 млн. га земель, мало придатних для ефективного використання в 

сільському господарстві. Близько 2 млн. га з них потребують залісення вже у 

найближчі роки [5]. 

Землі, які перебували у сільськогосподарському використанні, на Поліссі 

займають значні території де переважають дерново-підзолисті піщані, 

глинисто-піщані та менше – супіщані ґрунти. Рельєф їх переважно рівнинний. 

Родючість цих земель залежить від ґрунтотвірної материнської породи, 

особливо від глибини залягання морени. Морена як водонепроникна порода 

затримує воду атмосферних опадів, що сприяє перенасиченню вологою 

капілярів надморенних пісків і підвищенню вмісту в них легкорозчинних форм 

елементів живлення. 

Залісення низькопродуктивних земель компенсує скорочення 

сільськогосподарських площ покращенням екологічної ситуації, підвищенням 

продуктивності прилеглих угідь, відновленням багатьох видів тварин, а також 

додатковим отриманням значної кількості деревини, особливо при 

використанні цих земель під лісосировинні плантації деревних порід. 

Користування може бути короткостроковим із 1-2 ротаціями з обігом рубки 20-



40 років або довгостроковим як постійна лісосировинна база великого 

деревопереробного підприємства, наприклад, целюлозно-паперового комбінату. 

1. Особливості заліснення земель, перебували у 

сільськогосподарському використанні 

Під впливом тривалого сільськогосподарського користування з постійним 

виконанням оранки на однакову глибину (25-30 см) створюється щільний шар 

ґрунту, слабопроникний для води, мезофауни, коріння рослинності. 

Дослідження свідчать, що на піщаних староорних землях формується дуже 

щільний шар ґрунту («плужна підошва») на глибині 21-40 см, втрачається 

ґрунтова архітектоніка, під якою розуміють «зв’язну систему каналів із коренів, 

які розклалися, та ходів тварин, якими тече вниз вода, і здійснюється аерація 

нижчих горизонтів» [4]. Тут щільність ґрунту була більш ніж у двічі більшою 

ніж на контролі, а водопроникність – у 2,6 рази менша (табл. 1). 

Таблиця 1 

Щільність і водопроникність піщаних ґрунтів на староорних землях і в 

соснових насадженнях Полісся 

Глибина 
горизонту, 

см 

Щільність ґрунту, кг·(см2)-1 Водопроникність ґрунту, хв. 
староорні 

піщані 
землі 

соснове 100-річне 
насадження 
(контроль) 

староорні 
піщані 
землі 

соснове 100-річне 
насадження 
(контроль) 

0-20 6,2 6,7 9,0 6,1 
21-40 17,5 7,5 26,0 10,0 
41-60 12,3 6,5 30,0 12,0 
61-80 11,2 7,0 27,0 9,0 
81-100 16,5 11,0 30,0 10,0 
101-120 18,2 11,5 34,0 9,0 

 
На території Полісся найбільш поширеними ґрунтами є дерново-

підзолисті, які мають різний ступінь оглеєння та гранулометричний склад. 

Основну частину становлять піщані та глинисто-піщані ґрунти. Дерново-

підзолистим ґрунтам властиві низька родючість, зумовлена низьким вмістом 

гумусу (0,6-1,1%), незначний вміст основних елементів живлення рослин (азоту 

– 5,1-6,0, фосфору – 5,3-7,8, калію – 4,8-7,0 мг·(100 г ґрунту)-1) (табл. 2). 

Таблиця 2 



Агрохімічні показники основних ґрунтів, за генетичними горизонтами 

Назва ґрунту Генетичний 
горизонт 

рН 
сольове 

Гумус, 
% 

Азот, 
мг·(100 г ґрунту)-1 

Рухомі сполуки, 
мг·(100 г ґрунту)-1 

нітратний амонійний Р2О5 К2О 

Дерново-
слабопідзолисті, 
піщані 

НЕ 4,6 0,61 1,9 5,7 6,9 7,0 

Е 5,4 0,54 1,7 4,5 5,0 4,7 

І 5,5 0,29 1,5 4,1 4,6 4,0 

Р 5,6 0,11 1,4 3,7 4,2 3,3 

Дерново-
середньопідзолисті, 
супіщані 

НЕ 5,0 0,92 2,2 5,1 5,3 4,8 

Е 5,3 0,73 2,0 3,2 4,1 3,0 

І 5,0 0,34 1,8 2,4 3,9 2,5 

Р 5,1 0,15 1,7 2,0 3,5 1,4 
 

Для всіх дерново-підзолистих ґрунтів характерна слабо- або 

середньокисла реакція ґрунтового розчину із загальною тенденцією до 

нейтралізації по мірі заглиблення. 

Наявність ущільнених шарів ґрунту призводить до погіршення фізичних 

властивостей староорних земель, що зумовлене розривом і частковим 

закупорюванням капілярів під час оранки, через які відбувається обмін повітря 

і просочування основних мас води. 

Перші покоління лісових насаджень, особливо хвойних, на староорних 

землях є недовговічними, що пов’язане, в основному, з особливостями будови 

ґрунтового профілю. Ґрунтові умови безпосередньо впливають на розвиток 

підземної частини дерева. За таких умов на староорних землях деревні породи 

інтенсивно розвивають коріння у верхніх горизонтах ґрунту. В структурі 

кореневої системи переважають корені горизонтальної орієнтації, доля яких у 

сосни складає близько 92%. На відміну від сосни, береза повисла формує тільки 

поверхневу кореневу систему. У досліджених умовах корені берези 

представляють систему 10-15 добре розвинених горизонтальних коренів 

першого порядку, що утворюють у верхніх горизонтах ґрунту густу мережу 

скелетних, напівскелетних й всмоктувальних коренів. Частка вертикальних 

коренів у берези складає близько 4% від загальної довжини коріння. 



Слід зауважити, що наявність ущільнених шарів ґрунту погіршує водно-

температурний режим ґрунту і перешкоджає вертикальному росту кореневої 

системи сосни звичайної. 

Дослідження свідчать, що у верхньому десятисантиметровому шарі 

ґрунту в 7-річних насадженнях сосни, маса коренів трав’яних рослин майже в 2 

рази перевищує сосну звичайну, проте в березових насадженнях їх частка в 5 

разів менша, ніж берези. 

Дослідження показали, що до залісення староорних піщаних земель слід 

підходити диференційовано, залежно від тривалості використання їх у 

сільському господарстві, потужності гумусового горизонту, ступеня задерніння 

тощо. В зв’язку із несприятливими ґрунтовими умовами цих угідь значно 

ускладнюється розвиток підземної, а, відповідно, і надземної частин основних 

лісоутворювальних деревних порід. Вивчаючи їхній ріст на староорних землях, 

встановлено, що в першому та другому класах віку ріст сосни уповільнений. Це 

пов’язано з тим, що сосна на староорних землях формує поверхневу кореневу 

систему, яка нехарактерна для цієї деревної породи в оптимальних ґрунтових 

умовах. Береза за своєю біологією утворює лише таку кореневу систему, тому 

дегресія в її рості та розвитку в молодому віці не спостерігається  

Особливості ґрунтових умов староорних земель, вимагають 

застосовування відповідної агротехніки під час створення лісових культур, яка 

може усунути негативний вплив окремих ґрунтових факторів на їхній ріст та 

розвиток.  Із агротехнічних заходів слід відмітити передпосадковий обробіток 

ґрунту. Аналіз виробничого досвіду обробітку ґрунту для створення лісових 

культур на землях, які тривалий час перебували в сільському господарстві, в 

даному регіоні дає підстави стверджувати, що найчастіше лісогосподарські 

підприємства застосовують частковий обробіток ґрунту шляхом прокладання 

борозен плугом ПКЛ-70, а також можлива суцільна оранка плугами загального 

призначення. Однак, суцільний обробіток ґрунту вимагає високих трудовитрат, 

тому застосовується порівняно рідко. Позитивний вплив на розвиток лісових 

насаджень відмічено при застосуванні глибокого безполицевого розпушування 



ґрунту у намічених рядах (створення штучної його архітектоніки) за допомогою 

розпушувача РН-60 у поєднанні з суцільною оранкою [3]. 

Встановлено, що за однакової агротехніки в чистих за складом 17-річних 

культурах сосни звичайної, створених після суцільної оранки, висота дерев 

більша на 20%, а там де проводилось крім суцільної оранки глибоке 

розпушування − на 36%, ніж у таких же культурах, висаджених в дно плужних 

борозен. Двадцятирічні культури сосни звичайної також мали більшу висоту: 

на ділянці, де застосовувалась суцільна оранка − на 27%, а з глибоким 

розпушуванням − на 29% порівняно з аналогічними насадженнями 

висадженими у борозни. Запас стовбурної деревини в насадженнях, де 

застосовувався суцільний обробіток ґрунту, більший на 39% та 23%, а на 

ділянках, де крім того, проводилося безполицеве розпушування − на 41 та 35% 

(табл. 2). 

Для вирощування на староорних землях високопродуктивних стійких 

проти кореневої губки лісонасаджень вирішальне значення має порушення 

щільності верхніх шарів ґрунту і розпушування його на глибину 60-80 см. При 

цьому руйнується щільна плужна підошва, глеєвий і орштейновий горизонти, а 

коренева система має змогу проникати в глибокі горизонти, де більше вологи і 

менше ентомошкідників. Розкопками кореневих систем встановлено, що на 

ділянках з глибоким обробітком ґрунту коріння сосни легше проникає в його 

глибину. Окремі її корені заглиблювалися до 1,0 м, тоді як за інших варіантів 

обробітку ґрунту саджанці мали поверхневу систему із поширенням коренів у 

глибину не більше, ніж на 0,4-0,5 м. Відповідно, на ділянках, де 

застосовувалося глибоке розпушування, коренева система сосни займає 

більший об’єм ґрунту, дерева мають кращий ріст як надземної, так і підземної 

частин порівняно з саджанцями, висадженими в борозни або при застосуванні 

неглибокої оранки [6]. 

Таблиця 3 
Лісові культури сосни звичайної на староорних землях, які створені за 

різними способами обробітку ґрунту 



Спосіб основного 
обробітку ґрунту 

Склад 
насаджен

ня 

Вік, 
роки 

Висота, 
м 

Діамет
р, см 

Запас 
деревини, 

м3·га-1 

Характер кореневої 
системи 

Прокладання 
борозен плугом 
ПКЛ-70 

10Сз 15 5,0 8,0 46 Поверхнева, 
глибиною до 0,4-0,5 м 

10Сз 20 7,0 8,0 69 Поверхнева, глибиною до  
0,4-0,5 м 

Суцільна оранка 
без глибокого 
розпушування в 
намічених рядах 

10Сз 16 6,0 9,7 64 Поверхнева, глибина до 
0,4-0,5м 

10Сз 19 8,9 7,0 85 Поверхнева, глибина до 
0,5-0,6м 

Суцільна оранка з 
глибоким 
розпушуванням 
ґрунту в намічених 
рядах 
розпушувачем РН-
60 

10Сз 15 6,8 6,9 65 Стрижнева, глибиною до  
0,6-0,8м 

10Сз 20 9,0 10,0 93 Стрижнева, глибиною до  
0,8-1,0 м 

Збагачення ґрунтів елементами мінерального живлення, в даних 

ґрунтових умовах, можливе за рахунок створення мішаних насаджень в складі 

яких мають місце грунтополіпшувальні деревні породи. 

Дослідження свідчать, що із збільшенням в складі частки берези 

підвищується вміст гумусу та основних мікроелементів. 

Важливу роль в живлені рослин відіграє кислотність ґрунту, яка впливає 

на розчинність деяких хімічних елементів. Для встановлення впливу лісових 

насаджень на кислотність ґрунту було порівняно його зразки відібрані, у 

мішаних лісостанах, і в чистих соснових, які використовувались в якості 

контролю. Дослідження показали, що в мішаних насадженнях кислотність 

ґрунту нижча, порівняно з контрольними ділянками (табл. 4). 

 

Таблиця 4 
Агрохімічні показники верхнього шару ґрунту під сосновими культурами, 

створеними за різними схемами змішування 

Схема 
змішування 

рН 
сольовий 

Вміст 
гумусу, % 

Вміст азоту, 
який легко 

гідролізується, 
мг·(100 г ґрунту)-1 

Рухомі сполуки 

фосфору, 
мг·(100 г 
ґрунту)-1 

обмінного 
калію, мг 
мг·(100 г 
ґрунту)-1 

10Сз (контроль) 4,6 0,61 4,6 5,3 4,8 

7рСз1рБп 4,9 0,72 5,2 5,7 5,3 



7рСз3рБп 5,0 0,79 5,5 5,9 6,2 

5рСз2рБп 5,6 0,92 5,7 6,9 5,0 

5рСз5рБп 6,2 1,00 6,2 7,8 7,0 
 

Багаторічні дослідження вчених [3] показали також, що на бідних 

піщаних землях доцільно перед залісненням проводити сидерацію з 

використанням однорічного алкалоїдного люпину.  

2. Вплив лісових насаджень на мікрокліматичні умови староорних 

земель 

Роль лісу в рівномірному розподілі снігового покриву є головною для 

прилеглих територій. Розподіл снігового покриву має важливе значення для 

забезпечення вологою рослинності, яка розвивається на цих землях. При вивченні 

динаміки формування снігового покриву, фіксувались початок і кінець цього 

процесу, інтенсивність збільшення його висоти і щільність, від якої залежить 

кількість води, яка міститься в опадах, а головне характер розподілу залежно від 

розташування лісонасаджень і рельєфу [7]. 

Дослідженнями встановлено, що на староорних землях, які межують з 

крупномасивними лісовими насадженнями характер снігорозподілу 

відрізняється від угідь, що граничать з полезахисними лісосмугами. Виявлено, 

що у першому випадку сніговий покрив розподіляється рівномірніше по 

території. Середня товщина його становить близько 28 см, однак на відстані 

100-150 м до стіни лісу вона збільшується на 6-8 см, що пов’язано з впливом 

лісостану на вітровий потік, а також із снігозатримувальною дією природного 

поновлення поблизу материнського насадження [2]. 

Крім того, слід відзначити різке зменшення товщини снігового покриву у 

самому насадженні на 28-30%, Це безпосередньо пов’язано з накопиченням цих 

опадів на кронах і стовбурах дерев та чагарників. 

Розподіл снігових опадів на колишніх сільськогосподарських землях, які 

межують із дрібномасивними насадженнями або полезахисними лісосмугами 

суттєво відрізняється від попереднього агроландшафту і залежить від 

конструкції і властивостей самого деревостану. 



У регіоні досліджень створювались переважно смуги продувної чи 

ажурно-продувної конструкції, які, на відміну від інших смуг, менше 

затримують сніг всередині, розподіляючи його на міжсмугових ділянках. За 

видовим складом – це соснові або сосново-березові чи сосново-дубові лісові 

смуги. Відстань між захисними насадженнями усередньому менша у 2 рази ніж 

між крупномасивними деревостанами. 

У цих умовах сніговий покрив на староорних угіддях мав валоподібну 

форму, а його товщина становила близько 29-30 см. Проте у самих насадженнях 

утворювалась зона видування снігу і його шар дорівнював 20-21 см, а 

посередині лісосмуги – навіть 16 см. Однак з підвітряного боку на відстані від 

40 до 140 м формувався сніговий шлейф який на 3-5 см перевищував середнє 

значення. 

Крім того, запаси вологи в ґрунті залежать також і від щільності снігу. 

Встановлено, що для снігу, який тільки випав, цей показник змінювався у 

межах 0,05-0,1 г·(см3)-1. Протягом зими під впливом власної маси, відлиг, вітрів 

і хуртовин щільність снігового покриву збільшувалась приблизно на 10%. До 

початку танення вона зростала до 0,3-0,35 г·(см3)-1, а в деяких випадках і до 

0,50-0,65 г·(см3)-1. 

Висновки 

Найприйнятнішим способом обробітку ґрунту на землях, які виведені з 

сільськогосподарського використання, є суцільна оранка плугами загального 

призначення. Для формування деревами глибинної кореневої системи 

рекомендується поліпшувати ґрунтові умови староорних земель шляхом 

глибокого розпушування ущільнених горизонтів, у намічених рядах лісових 

культур, ґрунтообробними механізмами РН-60, РН-80 або їхніми аналогами. 

Оскільки під час обробітку ґрунту на староорних землях у свіжих 

суборових лісорослинних умовах за нарізання плужних борозен плугом ПКЛ-

70 садивний матеріал потрапляє у збіднений на елементи мінерального 

живлення субстрат, а трав’яна рослинність у міжряддях лісових культур не 

знищується, цей спосіб найменшою мірою придатний для застосування. 



В умовах Полісся доцільно створювати мішані насадження, вводячи 

березу повислу, як біологічний поліпшувач ґрунту. Домішка берези активізує 

розкладання лісової підстилки та сприяє накопиченню поживних речовин у 

ґрунті.  

Сніговий покрив та умови його формування мають велике значення для 

захисту рослинності від вимерзання і збільшення об’ємів продуктивної вологи 

ґрунту, що дуже важливо на низькопродуктивних землях, виснажених 

сільськогосподарським виробництвом. Дослідження у внутрішньоклітковому 

просторі цих земель, сформованому лісовими смугами або масивами лісу, показали, 

що останні сприяли додатковому накопиченню снігу на оточеній ділянці. Кращому 

снігозатриманню сприяє наявність природного поновлення і густий живий 

надґрунтовий покрив. Крім того, в зоні впливу лісових насаджень збільшується 

період танення снігу на 1-2 тижні. 
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