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ПЕРЕДМОВА  
 

Діяльність гуртків юних лісівників та дитячих творчих об’єднань лісогосподарського 
напрямку в закладах освіти України - одна з дієвих і ефективних форм позакласної, позашкільної 
та профорієнтаційної роботи з учнями. Розмаїття форм і методів гурткової роботи цього напрямку 
позашкілля покликане формувати в юних громадян усвідомлене розуміння потреби охорони, 
збереження й відновлення природного середовища, зокрема, лісових і водних ресурсів планети. 
А також - необхідності системної підготовки висококваліфікованих кадрів для лісогосподарських 
підприємств та наукових установ. Ці завдання стають особливо актуальними нині через 
загострення екологічних проблем в Україні й світі. Тому проводити таку навчально-просвітницьку 
і наукову роботу, починаючи зі шкільної парти, вважаю доцільним і раціональним.  

Активізувати, покращити ефективність і якість цього напрямку роботи з дітьми й учнівською 
молоддю має на меті навчально-методичний посібник «Юні лісівники - майбутні господарі лісів 
Батьківщини». В ньому узагальнено змістовні творчі напрацювання на основі багаторічного 
педагогічного досвіду, фахової науково-педагогічної літератури і плідної співпраці з лісівниками й 
науковцями поліського педагога-новатора, ентузіаста юннатівського руху Миколи Андрійовича 
Зведенюка. В творчому портфелі автора - навчальні книги для юних лісівників «Живі смарагди 
Шепетівщини», «Ліси Хмельниччини», навчальна програма гуртка «Юні лісівники». Він також 
співавтор методичного посібника для керівників учнівських лісництв.  

Завдяки електронній бібліотеці на сайті Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України,  увесь цей творчий доробок нині доступний не лише педагогам-
натуралістам України, а й кожному, хто цікавиться згаданою проблематикою.  

У навчально-методичний посібник «Юні лісівники - майбутні господарі лісів Батьківщини» 
включено авторську Програму гуртка «Юні лісівники» та розробки календарно-тематичного 
планування і проведення теоретичних та практичних навчальних занять у гуртку юних лісівників 
на два навчальних роки. Працюючи за ними тривалий час, автор вдосконалював методику і 
отримував високі результати навчання й виховання своїх учнів, практичної лісогосподарської і 
природоохоронної, науково-дослідницької та профорієнтаційної роботи.  

На рахунку вихованців учнівського лісництва «Пліщинське» ряд високорезультативних 
здобутків на регіональному, національному й міжнародному рівнях, за що їх відзначено 
десятками різноманітних почесних відзнак за знання і лісогосподарську працю.  А  їхнього 
керівника, самовідданого педагога-новатора й ентузіаста освітянської ниви М. А. Зведенюка,  за 
заслуги перед Українським народом нагороджено Грамотою Верховної Ради України.  

Зважаючи на актуальність для позашкілля матеріалів, поданих автором у цьому посібнику, 
маємо надію на те, що він стане в нагоді педагогам всієї України і заслужено посяде важливе 
місце в науково-педагогічній творчості й еколого-натуралістичній літературі. А також буде 
значною підмогою педагогам і лісівникам у створенні умов для творчої самореалізації, духовного 
самовдосконалення та професійного самовизначення учнівської молоді  країни, підвищенні 
ефективності і якості навчання юних лісівників та підготовці в учнівських лісництвах майбутніх 
господарів лісів Батьківщини - справжніх патріотів України.  

 
 

                                                                          В.Г. Кремень,  академік  НАН  і  НАПН  України,  
 президент Національної академії педагогічних наук  
України,  в 60-х роках ХХ ст.  -   юний лісівник,  
бригадир учнівської виробничої бригади  Любитівської 
восьмирічної школи Конотопського району Сумської 
області.  

 
 



 

4 

 

 

 
 
 



 

5 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ  

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

гуртка «Юні лісівники»  
 

/ автор: Зведенюк Микола Андрійович, вчитель хімії,  

керівник зразкового учнівського лісництва «Пліщинське»  

Пліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Шепетівського району Хмельницької області /  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Хмельницький, 2018  

 



 

6 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

 

- Григоров Ігор Миколайович, керівник учнівського лісництва, директор Масівецької ЗОШ І-

ІІ ступенів Хмельницького району Хмельницької області;  
 

- Зотова Олена Василівна, методист Хмельницького обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді;  
 

- Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології та 

методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;  
 

- Мельник Віктор Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу природної 

флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України;  
 

- Миклуш Степан Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор 

Інституту лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету 

України;  
 

- Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології та екології Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти;  
 

- Рак Олександр Олексійович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу 

природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук 

України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма гуртка «Юні лісівники» Зведенюка М.А. схвалена Науково-методичною комісією з 

позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України і рекомендована до 

видання для використання в позашкільних навчальних закладах (Протокол засідання комісії від 

25.05.2018 р. № 1 та лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 06.06.2018 р. № 

22.1/10-1854).  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

7 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

ГУРТКА «ЮНІ ЛІСІВНИКИ»  

(початковий та основний рівні, 2 роки навчання)  
 

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол 
засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року 

№ 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 року № 22.1/10-Г-1854)  
 
 

Автор: 
Зведенюк М. А., вчитель хімії, керівник 
зразкового учнівського лісництва 
«Пліщинське» Пліщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Шепетівського району 
Хмельницької області 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Із усіх природних ресурсів, що становлять скарбницю нашої країни, ліс посідає особливе 
місце. Це найдосконаліший комплекс, що дає понад 20 тисяч видів цінної продукції. Ліс - 
сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та 
інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов’язані, впливають один на 
одного і на навколишнє середовище. Вивченням законів життя і розвитку лісу, його відновлення, 
вирощування та формування систем рубок, підвищення комплексної продуктивності лісових 
насаджень, займається лісівництво як наука.  

Актуальність навчальної програми пов’язана зі зростанням попиту дітей і учнівської молоді 
до еколого-натуралістичної творчості (галузь Лісівництво), участі в збереженні лісів України.   

Навчальна програма «Юні лісівники» передбачає реалізацію в гуртках, секціях, творчих 
об’єднаннях закладів загальної середньої та позашкільної освіти і орієнтована на дітей 12 -17 
років. Кількісний склад вихованців – 10-15 осіб. 

Пропонована програма побудована на основі особистісного, компетентнісного та 
діяльнісного підходів; в ній враховано біологізацію змісту освітніх програм: «Природознавство», 
«Біологія», «Географія», «Основи екологічних знань», «Хімія», «Фізика», «Математика», 
«Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти. Програма є професійно орієнтованою.  

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості засобами 
лісознавства та лісівництва.  

Основні завдання роботи полягають у формуванні таких компетентностей: 
Спілкування державною мовою: формування вміння використовувати у мовленні лісівничі 

терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; аргументо-
ваного опису ходу проведення наукового дослідження; участі в обговоренні питань лісівничого 
змісту, чіткого й образного висловлювання своєї думки; поціновування наукової української мови; 
критичної оцінки повідомлень на лісівничу тематику; популяризація знань про ліс та його 
компоненти.  

Спілкування іноземними мовами: формування умінь читати й розуміти іншомовні навчальні й 
науково-популярні тексти на лісівничу тематику; створювати тексти повідомлень із викорис-
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танням іншомовних джерел; читати іноземною мовою і тлумачити лісівничу номенклатуру; 
пояснювати лісівничу термінологію іншомовного походження.  

Математична компетентність: формування умінь читати карти та картосхеми лісових 
масивів; застосовувати математичні методи для розв’язування завдань із лісівництва; розвивати 
та використовувати логічне мислення для визначення площ, розрахунку кількості саджанців для 
створення та поповнення лісових культур, визначення маси і кількості насінин для посіву шкілки, 
просторову уяву для складання характеристики деревини та проведення досліджень із нею; 
будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми.  

Основні компетентності у природничих науках і технологіях: формування умінь 
пояснювати природні явища та процеси в живих організмах на основі знань із природничих 
предметів (природознавства, біології, географії, фізики, хімії, екології); формулювати, обговорю-
вати й розв’язувати завдання природничо-наукового характеру; проводити пошукову, науково-
дослідницьку роботу із врахуванням еколого-біологічних, фізичних та хімічних особливостей 
об’єктів дослідження, ґрунтових умов; виконувати експериментальні завдання і проекти; визна -
чати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язання; досліджувати природні об’єкти.  

Інформаційно-цифрова компетентність: формування умінь використовувати сучасне 
обладнання для добору лісівничої інформації, її обробки, збереження і передачі; створення 
інформаційних продуктів лісівничого змісту; критичного оцінювання лісівничої та природничої 
інформації з різних інформаційних ресурсів; дотримання авторського права, етичних принципів 
поводження з інформацією.  

Уміння вчитися впродовж життя: формування вмінь організовувати самоосвіту з лісівниц-
тва та екології; визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; спостерігати лісівничі 
об’єкти, проводити спостереження за життям лісу, пошукову та науково-дослідницьку роботу; 
визначати типологію лісів для правильного та ефективного їх відтворення і відновлення; викону-
вати навчальні проекти лісівничого та екологічного змісту; виявляти допитливість щодо лісівни -
чих знань; прагнути самовдосконалення; осмислювати результати самостійного спостереження 
та вивчення лісознавства; розуміти перспективу особистісного розвитку впродовж життя, 
пов’язаного з лісогосподарським комплексом.  

Ініціативність і підприємливість: формування умінь виробляти власні цінності, ставити цілі, 
діяти задля їх досягнення спираючись на лісівничі знання та власний досвід; залучати  партнерів 
до виконання спільних проектів з лісівництва; виявляти ініціативу до роботи в команді, генерувати 
ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під 
час виконання пошукової, науково-дослідницької роботи і навчальних проектів; вірити в себе, у 
власні можливості; виважено ставитися до вибору майбутньої професії, пов’язаної з лісогоспо -
дарським комплексом; бути готовими до змін та інновацій.  

Соціальна та громадянська компетентності: формування умінь співпрацювати з іншими 
над реалізацією соціально-значущих проектів, що потребують спеціальних знань із лісівничих 
наук; працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими групами, залучати широку 
громадськість до розв’язання проблем розширення й відтворення лісів, збереження довкілля; 
виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої батьківщини та до природи; дотриму-
ватися загальновизнаних моральних принципів і цінностей; бути готовими відстоювати ці 
принципи і цінності; виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні оточення; оціню-
вати необхідність сталого розвитку як пріоритету міжнародного співробітництва; шанувати 
розмаїття думок і поглядів; оцінювати й шанувати внесок видатних українців, зокрема вчених -
лісівників у суспільний розвиток.  

Обізнаність та самовираження у сфері культури: формування умінь використовувати 
сучасні лісівничі засоби і матеріали для втілення художніх ідей і виявлення власної творчості; 
пояснювати взаємозв’язок мистецтва і природи на прикладі лісових масивів або окремих 
деревних та чагарникових об’єктів; цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої 
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належать наука і мистецтво.  
Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя: формування умінь усвідомлювати 

причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цілісність; використовувати лісівничі знання для пояс-
нення користі здобутків лісівництва та технологій для людей і довкілля; влаштовувати власне 
життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля; дотримуватися здорового 
способу життя; безпечно поводитися у лісових масивах та з деревними матеріалами; брати 
участь у реалізації проектів, спрямованих на поліпшення стану довкілля завдяки досягненням 
лісівничої науки; дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в довкіллі; підтримувати 
й утілювати на практиці концепцію сталого розвитку суспільства; розуміти важливість гармонійної 
взаємодії людини і природи; відповідально й ощадно ставитися до використання природних 
ресурсів як джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти; оцінювати екологічні 
ризики і бути готовим до розв’язування проблем довкілля, використовуючи знання з лісівництва 
та інших природничих предметів.  

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:  
початковий рівень (один рік) – 6 годин на тиждень (216 годин на рік);  основний рівень 

(один рік) – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).  
Програма побудована за концентричним принципом, в якій функціонально цілісний базовий 

курс достатній для подальшої освіти й самоосвіти вихованців. 
У змісті навчальної програми передбачено вивчення лісових масивів, як природних екосис-

тем, деревних і кущових порід регіональних лісових насаджень, особливостей їх розмноження, 
вирощування садивного матеріалу, лісової типології, основ дослідницької роботи, лісової фауни, 
екології лісу, вчення про біосферу, флору й фауну, лісової фітопатології та ентомології. 
Вивчаються також питання відновлення, збереження й охорони лісів.  

Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується з практичними роботами, екскурсіями до 
лісу, парку, полезахисних лісових смуг регіону, закладів вищої освіти та наукових установ. 
Практичні завдання виконуються у дендраріях, лісорозсадниках і лісах місцевого значення, а 
також на площах, закріплених за учнівським шкільним лісництвом.  

Програма складена з урахуванням рівня підготовленості вихованців і передбачає проведен-
ня пошукової та науково-дослідницької роботи через написання і захист міні-проектів. Досліди, 
що виконуються вихованцями гуртка, повинні мати навчально-виховну та виробничу спрямова-
ність і проводитися за завданнями вчених.  

Результати дослідницької роботи оформляються у щоденниках, наукових роботах, наочних 
посібниках (гербаріях, колекціях, таблицях, схемах тощо), які в подальшому використовуються на 
заняттях гуртків, секцій, дитячих творчих об’єднань закладів позашкільної освіти і уроках закладів 
загальної середньої освіти.  

Протягом першого року навчання вихованці оволодівають знаннями з основ лісівництва, 
ознайомлюються з лісовою типологією та екологією, набувають навичок проведення спостере-
ження, агротехніки вирощування лісових культур і полезахисних смуг.  

Тематика занять другого року навчання покликана надати дітям знання про дендрологію як 
науку, відомості про основних представників флори помірного клімату. Вихованці отримують 
інформацію про парки та ботанічні сади України, дерева, що мають історичну цінність.  

Основними формами і методами реалізації навчального матеріалу є пояснювально-демон-
страційні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворю-
вальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові 
(дослідницькі, пошукові) методи навчання, в тому числі візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімо -
дальні та ігрові.  

При підготовці до змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів, поряд із груповими 
й колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота.  

Ефективність освітнього процесу підвищується за рахунок застосування інформаційно-
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комунікативних технологій, які сприяють активізації пізнавальної діяльності вихованців, розвитку 
самостійності в опануванні знань, формуванню ключових компетентностей, посиленню позитив-
ної мотивації навчання. Електронні освітні ресурси дадуть змогу унаочнити навчальний зміст, 
зокрема той, що стосується зовнішньої та внутрішньої будови деревних рослин, будови тканин чи 
природних процесів, які відбуваються в них, недоступних для спостереження у класах учнівських 
лісництв.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист 
творчих робіт, участь у профільних конкурсах, конференціях, зльотах та зборах, виставках, зма -
ганнях, захист навчальних проектів або формування портфоліо.  

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності в 
установленому порядку керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах кожної 
змістової теми. Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного 
забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять 
(залежно від того, як швидко та якісно його вихованці набувають практичних навичок), 
враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними планами для позашкільних 
навчальних закладів.  

 
Початковий рівень, один рік навчання  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва розділу, теми  Кількість годин  

теоретичних практичних усього 

1 Вступ. 2 4 6 

2 Ліс як природна екосистема. 8 10 18 

3 Розмноження лісових деревних і 
кущових порід. 

12 24 36 

4 Лісова типологія. Рослини – 
компоненти лісу.  

18 18 36 

5 Ліс і фауна. 10 12 22 

6 Основи дослідницької роботи. 12 22 34 

7 Екологія лісу. 20 40 60 

8 Підсумки. - 4 4 

 Разом: 82 134 216 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
 

1.  Вступ (6 год.) 
Теоретична частина. Ліс як рослинне угруповання. Історія лісівництва. Роботи вітчизняних 

лісівників В. І. Докучаєва, Г. Ф. Морозова, П. С. Погребняка та їх роль у розвитку науки про ліс. 
Короткі відомості про лісові площі та лісистість окремих природних зон України. Міні-проекти: 
«Значення лісу в економіці країни: ліс як джерело деревних ресурсів», «Побічне користування 
лісом. Недеревні лісові ресурси (лікарські, харчові рослини; бджільництво, мисливство та 
рибальство)», «Водоохоронне, санітарно- гігієнічне та оздоровче значення лісу».  

Практична частина. Екскурсія на тему: «Ліс як природний комплекс». Спостереження за 
природою лісу. «Природні таємниці лісу»: вивчення карти місцевого лісництва; фото- та гербаріїв 
лікарських, харчових рослин;  характеристика недеревних ресурсів лісу. Захист міні-проектів.  

 

2.  Ліс як природна екосистема (18 год.)  
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Теоретична частина. Поняття про лісостан та деревостан. Морфологія (структура) лісо-
вого масиву. Ріст дерев у лісі та на просторі. Поділ деревних рослин за походженням, складом 
порід, формою, зімкнутістю, повнотою, густотою, віком та ярусністю. Таксаційна формула порід. 
Бонітет - показник продуктивності. Суть понять: підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, 
лісова підстилка, ризосфера. Фази розвитку деревостану: молодняк, жердя, середньовікові, 
пристигаючі, стиглі, перестійні насадження. Структура лісового масиву. Вчення Г. Ф. Морозова 
про породи-піонери та головні лісоутворювачі. Взаємовплив дерев у лісі. Диференціація дерев у 
лісонасадженнях. Класифікація дерев: пануючі, пригнічені, проміжні, із кронами, що знаходяться 
під наметом лісу тощо. Гострота конкуренції в деревостанах.  

Міні-проекти: «Рослини – компоненти лісу», «Деревостан як комплекс популяцій», «Ліс як 
біогеоценоз».  

Практична частина. Екскурсії: «Класифікація дерев за їх ростом та розвитком», «Ліс як 
природна екосистема». Спостереження за морфологією місцевого лісу. Визначення морфології 
деревостану лісу. Вивчення фотографій різних типів деревостанів. Захист міні-проектів.  

 

3. Розмноження лісових деревних і кущових порід (36 год.)  
Теоретична частина. Природне поновлення лісу: насінне і вегетативне. Лісове 

насінництво і селекція. Методи обліку і оцінки природного поновлення лісу. Суть понять природне 
поновлення та штучне лісорозведення. Правила висаджування сіянців дерев на різних площах. 
Техніка в лісовому господарстві. Плодоношення лісових культур. Терміни дозрівання насіння 
деревних та чагарникових порід. Вплив кліматичних зон, місця зростання, віку і біоекологічних 
особливостей деревостану на плодоношення. Стратифікація. Строки заготівлі, правила і 
методика зберігання насіння лісових культур. Лісові тепличні господарства, розсадники та виро -
щування садивного матеріалу. Застосування інноваційних технологій при вирощуванні посад-
кового матеріалу із закритою кореневою системою, використанні стимуляторів росту і мінераль-
них добрив.  

Міні-проекти: «Штучне лісорозведення. Плодоношення лісових культур і терміни дозрівання 
насіння», «Застосування інноваційних технологій при вирощуванні посадкового матеріалу в 
лісових тепличних господарствах, розсадниках та шкілках». 

Практична частина. Збирання плодів найпоширеніших лісових деревних і кущових порід 
для виготовлення саморобних навчальних посібників. Вивчення будови плодів і насіння. 
Підготовка насіння до висівання. Відбір якісного насіння дуба звичайного методом флотації. 
Закладання насіння трав’янистих рослин на зберігання. Визначення лісонасінних ділянок. 
Заготівля насіння лісових культур. Розрахунок потреб у насінні, посадковому матеріалі, інвентарі 
для лісовідновлення на площі 1 га. Висівання насіння в розсадниках та на землях ДЛФ. 
Розмноження дуба звичайного методом «шпигування». Інвентаризація лісонасаджень та догляд 
за ними. Догляд за сіянцями деревних і кущових порід. Відбір сіянців лісових дерев та кущів у 
різних фенофазах розвитку для створення гербарію. Спостереження за строками дозрівання 
плодів та насіння; появою сходів лісових культур у розсадниках. Виготовлення з наступною 
демострацією саморобних навчальних посібників та колекцій насіння. Захист міні-проектів.  

 

4.  Лісова типологія. Рослини - компоненти лісу (36 год.)  
Теоретична частина. Типи лісів. Лісівничо-екологічна типологія. Зародження лісової 

типології. Гігротопи та трофотопи. Гігротопні типи лісових насаджень: сухі, свіжі, вологі, сирі, 
мокрі, їх характеристика. Рослини-індикатори та їх екологічні групи за вибагливістю до вологи: 
ксерофіти, ксеромезофіти, мезофіти, мезогігрофіти, гігрофіти. Рослини-індикатори та їх екологічні 
групи за вибагливістю до багатства ґрунту: оліготрофи, олігомезотрофи, мезотрофи, мезоевтро-
фи, евтрофи. Трофотопні типи лісів. Бори. Типологія соснових лісів: зеленомохові, чорницево -
зеленомохові, чорницеві, лишайникові, орлякові соснові ліси. Субори. Дубово-соснові ліси. 
Сосново-дубові, березово-соснові, сосново-дубово-грабові та березові ліси. Діброви. Судіброви. 
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Характерні особливості темних та світлих широколистяних лісів. Значення лісової типології для 
теорії і практики лісового господарства. Властивості, ареал та значення дерев і чагарників.  

Міні-проекти: «Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до 
вологи», «Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до родючості 
ґрунту», «Характеристика трофотопних типів лісів свого регіону».  

Практична частина. Екскурсія. Вивчення морфології місцевого лісу. Вивчення рослин - 
індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до вологи та родючості ґрунту. Визначення 
основних лісоутворюючих порід та лісової типології найближчого лісу. Конференція. Значення 
лісової типології у лісогосподарському виробництві. Демонстрація фотографій різних типів 
деревостанів. Захист міні-проектів.  

 

5. Ліс і фауна (22 год.)  
Теоретична частина. Загальні відомості про фауну лісу. Роль тварин у житті лісу та їх 

сезонні міграції. Найпоширеніші представники лісової фауни. Мікрофауна. Ґрунтові тварини. 
Шкідливі та корисні комахи (короїди, хвойні рогохвости, непарний шовкопряд, чорний хвойний 
вусач, капустянка, п’ядениця соснова тощо). Ссавці. Місця мешкання і особливості живлення 
лісових тварин. Специфічний вплив окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну 
стійкість лісів. Лісова фауна як фактор географічного поширення лісових порід. Комахоїдні птахи. 
Ярусність гніздівлі птахів у лісових масивах. Антропогенний вплив на тваринний світ. Червона 
книга України.  

Міні-проекти: «Роль тварин у житті лісу», «Специфічний вплив окремих  груп фауни на 
продуктивність та біоекологічну стійкість лісів», «Вплив науково-технічної революції на тваринний 
світ».  

Практична частина. Вивчення видового складу лісових комах за колекцією. Виготовлення 
та розвішування годівниць для птахів. Екскурсія до лісу, дендропарку, зоопарку, природничого 
музею з метою вивчення фауни лісу. Спостереження за пошкодженнями деревних рослин. 
Захист міні-проектів.  

 

6. Основи дослідницької роботи (34 год.)  
Теоретична частина. Дослідницька робота в лісівництві. Вимоги до процесу дослідження. 

Проблема, тема, новизна, актуальність, об’єкт, предмет дослідження, апробація роботи. 
Принципи фенології деревних рослин. Фенологія, її значення та організація фенологічних 
досліджень. Методи фенологічних спостережень за сезонними явищами у світі рослин. 
Фенологічні картографування, індикація, прогнозування. Методи дослідницької роботи: польовий, 
лабораторний, статистичний, відбору модельних дерев і кряжів для визначення фізико-
механічних властивостей деревини лісових культур, метод визначення кількості річних кілець у 
ростучих дерев тощо. Методика одноразових спостережень, польового досліду, основні 
елементи методики. Техніка проведення польових досліджень. Математичні та статистичні 
методи аналізу експериментальних даних.  

Міні-проект: «Методика організації фенологічних досліджень».  
Практична частина. Визначення лісових площ для проведення фенологічних досліджень 

(в мішаному лісі). Організація фенологічних спостережень. Вивчення і дослідження лісових 
культур (за колекцією деревини та гербаріями). Відбір модельних дерев і взірців для вивчення 
фізико-механічних властивостей деревини. Визначення тематики науково-дослідницьких робіт. 
Підбір наукової літератури за темами. Виконання наукових робіт під керівництвом науковців. 
Оформлення щоденників, результатів науково-дослідницьких робіт. Підготовка до участі в 
конкурсах, зльотах, науково-практичних конференціях. Спостереження: проведення 
фенологічних досліджень. Демонстрація науково-дослідницьких робіт та їх презентацій. Екскурсія 
до ЗВО або науково-дослідницьких установ. Оформлення звітів про екскурсію та фенологічні 
спостереження. Захист навчальних проектів.  
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7. Екологія лісу (60 год.)  
Теоретична частина. Абіотичні чинники життя лісу. Ліс і світло. Відношення деревних 

порід до світла. Класифікація типів освітленості (верхнє, бокове, наскрізне,  нижнє). Ознаки 
світлолюбності й тіньовитривалості деревних порід і методи їх визначення. Вплив світла на 
формування, ріст і продуктивність дерев. Взаєморозміщення дерев та освітленість. Шкала 
тіньовитривалості. Баланс продуктивності лісу і його регулювання в залежності від освітлення. 
Світловий приріст. Тіньова пригніченість підросту під наметом лісу. Рельєф та освітленість. Ліс і 
тепло. Горизонтальна зональність лісів. Вплив на ліс температур. Вертикальна поясність лісів. 
Регулювання  теплового фактора в лісовому господарстві. Зимове вимерзання та зимостійкість. 
Вплив рельєфу на тепловий режим. Способи підвищення морозостійкості і зимостійкості 
деревних рослин. Регулювання теплового фактора в лісовому господарстві. Склад повітря. 
Вуглекислий газ. Фітогенні речовини та інші домішки атмосфери. Лісовий фітоклімат. Ліс і вітер. 
Позитивний та негативний вплив вітру на ліс, лісу на вітер, форму дерева і стовбура. Полезахисні 
лісові смуги. Лісогосподарське регулювання вітру. Ліс і вода. Залежність деревних порід від 
вологи. Вплив опадів на поширеність лісів. Сезонний хід опадів та випаровування, його вплив на 
водний режим. Посухостійкість і вологолюбність деревних порід. Вплив заболоченості на ліс. 
Залежність деревних порід від вологості місцезростань. Баланс вологи і його регулювання лісом. 
Вплив густоти деревостану на вологість ґрунту, природний поверхневий і внутрішній стік та 
гідробаланс. Утримання опадів кронами дерев. Випаровування з поверхні ґрунту. Ґрунти. 
Кореневі системи. Потужність ґрунту. Класифікація місцезростання лісів по родючості (трофності) 
ґрунтів. Вимога деревних порід до поживних речовин і відношення їх до ґрунтів. Взаємодія лісу та 
ґрунту. Вплив лісу на ґрунт. Органічний опад, лісова підстилка. Колообіг азоту й зольних 
елементів. Кислотно-лужний баланс. Сезонні явища в лісовому ґрунті. Ліс і засолені ґрунти. Ліс і 
середовище. Класифікація факторів середовища. Специфічність  екологічних факторів. 
Співвідношення понять «біогеоценоз» та «екосистема». Рельєф і вік як форми взаємодії 
екологічних факторів. Компоненти екосистеми та її просторова структура. Рельєф як 
розподільник зволоження. Трофогенний екологічний ряд. Індикатори трофності: оліготрофи, 
мезотрофи, мегатрофи. Розвиток лісів і місцезростань. Едафічна сітка як метод вивчення екології 
деревних рослин. Рослини - екологічні індикатори. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі 
(лісові біогеоценози, луки, болота, ріки, озера, прибережно-водна рослинність). Озеро як приклад 
екосистеми. Хід росту насаджень і умови місцезростання. Швидкорослі породи. Залежність 
темпів росту від густоти деревостану. Ріст чистих та мішаних насаджень. Сосново-дубові 
культури і принцип їх змішування. Взаємовідносини підліску з деревними ярусами. Екологічні 
взаємовідносини між рослинами. Стійкість лісу проти шкідливих впливів. Природні пояси і зони. 
Вплив зональності та поясності на типологію і породний склад лісів. Ліс як географічне явище. 
Хвойні ліси Півночі. Широколистяні ліси помірного поясу. Ліси Середземномор’я та його кліма-
тичних аналогів. Мусонні ліси, ліси вологих тропіків. Взаємовідносини між лісом, степом і 
пустелею. Гірська поясність лісів. Дочетвертинні ліси, ліси в четвертинному періоді, голоцені і в 
історичний час. Міні-проекти: «Вплив абіотичних чинників на лісові екосистеми»,  «Вплив зональ-
ності та поясності на типологію і породний склад лісів». Класифікація факторів середовища. 
Специфічність екологічних факторів.  

Практична частина. Екскурсії: «Сезонні явища в лісовому ґрунті», «Еколо-
гічні об’єкти в лісовому біогеоценозі». Визначення кислотності лісового ґрунту. Вивчення впливу 
абіотичних чинників на стан дерев у лісі та на відкритому просторі. Спостереження за впливом 
абіотичних чинників на ліс на прикладі шкільного саду, дендропарку. Узагальнення знань про 
абіотичні чинники життя лісу (круглий стіл). Схематичне зображення компонентів екосистеми. 
Екскурсія до лісу «Вивчення екосистем різних типів лісових насаджень, їх значення в екології». 
Лісові вечорниці. Захист рефератів та навчальних проектів на тему: «Екологічні системи».  
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8. Підсумки (4 год.)  
Практична частина. Підведення підсумків.  
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 взаємовплив дерев у лісі;  

 видатних учених-лісівників;  

 види поновлення лісу;  

 вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери та основні лісоутворювачі; про типи 
насаджень, деревостан;  

 деревостан за походженням та фазами розвитку; як комплекс популяцій; 

 диференціацію дерев у лісонасадженнях;  

 завдання лісової науки;  

 законодавство про охорону природи та лісового господарства;  

 значення лісу в житті людини;  

 класифікацію дерев;  

 комахоїдних птахів;  

 компоненти лісостану;  

 лісові площі України;  

 лісову фауну як фактор географічного поширення лісових порід;  

 методи досліджень Б.А. Келлера, Г.М. Висоцького, К. Гребе, трофогенного екологічного 
ряду та едафічної сітки;  

 методи обліку і оцінки природного поновлення;  

 методи фенологічних спостережень, фітофенологічні фази;  

 найпоширеніших представників лісової фауни; Червоної книги України та Бернської 
конвенції;  

  намети та покриви лісу; абіотичні чинники, буреломи, «озера холоду», фотоперіодизм;  

 поняття: лісознавство, лісівництво, підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісова 
підстилка, ризосфера; штучне лісорозведення, вегетативне, насіннєве поновлення лісу; селекція, 
насінництво; гігротопи та трофотопи; бори, субори, сугруди, груди, фази розвитку деревостану; 
мікрофауна, ґрунтові тварини; картографування, індикація, прогнозування;  

 предмет і методологію лісівництва;  

 рослини-індикатори та їх екологічні групи за вибагливістю до вологи й родючості ґрунту;  

 рослини - компоненти лісу;  

 строки заготівлі, правила і методику зберігання насіння лісових культур;  

 терміни дозрівання насіння деревних та чагарникових порід;  

 типи лісів: бори, субори, сугруди, груди; сухі, свіжі, сирі, мокрі;  

 шкідливих та корисних комах.  
Вихованці мають вміти і застосовувати:  

 виводити за таксаційними матеріалами таксаційну формулу порід; 

 дотримуватися правил поведінки в лісі;  

 фіксувати  результати спостережень; 

 застосовувати методику одноразових спостережень та польового досліду; техніку 
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проведення польових досліджень;  

 обґрунтовувати залежність продуктивності лісу від складу лісостану, деревостану; 
давати дендрологічну характеристику основних лісоутворюючих порід;  

 обґрунтовувати необхідність розвитку лісового насінництва і селекції з метою одер-
жання елітного насіння та створення біологічно стійких високопродуктивних насаджень;   

 одержувати елітне насіння;  

 планувати розвиток мисливського господарства в окремій структурній лісогосподарській 
одиниці (лісгоспі);  

 порівнювати природне та штучне поновлення лісу;  

 пояснювати залежність природного лісовідновлення від плодоношення дерев; вплив 
кліматичних зон, місця зростання, віку і біоекологічних особливостей деревостану на  плодо-
ношення;  

  пояснювати залежність розвитку лісознавства від досягнень інших природничих наук;  

 пояснювати специфічний вплив окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну 
стійкість лісів;  

 характеризувати будову плодів і насіння переважаючих лісових порід; природне насінне 
та вегетативне поновлення лісу; штучне лісорозведення; лісове насінництво і селекцію; ріст лісу; 
лісові тепличні господарства, розсадники та вирощування посадкового матеріалу в них, застосу-
вання інноваційних технологій: саджанців із закритою кореневою системою, використання стиму-
ляторів росту і мінеральних добрив;  

 характеризувати гостроту конкуренції в деревостанах; етапи розвитку лісознавства.  
Вихованці мають набути досвід: 

 безпечного поводження з мечем Колесова при відтворенні лісів та застосуванні 
інноваційних технологій;  

 визначення кислотності лісового ґрунту, для спостереження впливу абіотичних чинників 
на місцевий ліс;  

 виконання найпростіших практичних робіт з використанням роздавального і дидактич-
ного матеріалу;  

 виконання практичних робіт, пошукової та науково-дослідницької роботи;  

 закладання лісових масивів, догляду за насадженнями;  

 висівання насіння та догляду за сіянцями деревних і кущових порід; для створення 
колекції насіння та плодів дерев і чагарників лісу; підготовці насіння до зберігання;  

 визначення морфології та типології місцевого лісу;  

 збереження і раціонального використання природних ресурсів;  

 роботи в команді, відповідального ставлення до завдань, визначених колективом, стро-
ків заготівлі, правил і методики зберігання насіння лісових культур;  

 мобілізації знань для визначення методів обліку і оцінки природного поновлення лісу, 
розрахунку потреб у насінні, садивному матеріалі, інвентарі;  

 оцінки розвитку вітчизняного лісогосподарського комплексу на основі лісівничих наук.   
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Основний рівень, один рік навчання  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 

№ 
з/п 

Назва розділу, теми 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ. 2 2 4 

2 Основи дендрології. 14 16 30 

3 Рекреаційний потенціал лісу. 10 20 30 

4 Біосфера. 12 14 26 

5 Лісові культури. 12 14 26 

6 Вирощування лісових насаджень. 12 14 26 

7 Гриби лісових біогеоценозів. 12 14 26 

8 Шкідники та хвороби лісу. 12 14 26 

9 Охорона лісів і лісонасаджень. 10 10 20 

10 Підсумки. - 2 2 

 Разом: 96 120 216 

 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
 

1. Вступ (4 год.)  
Теоретична частина. Законодавство України про охорону природи та лісове господарство. 

Міні-проекти: «Ліс як елемент земної поверхні». «Предмет і методологія лісівництва», «Значення 
лісу в економіці країни».  

Практична частина. Екскурсія на тему: «Ліс як природний комплекс». Спостереження за 
природою лісу. Захист навчальних проектів.  

 

2. Основи дендрології (30 год.)  
Теоретична частина. Дендрологія як наука. Дендрологічні особливості деревних рослин. 

Властивості, ареал та значення основних лісоутворюючих деревних та чагарникових видів (бук, 
дуб, граб, береза, тополя, осика, клен, сосна, ялина, модрина, ялиця, калина, бузина, ліщина, 
глід, малина, ожина, терен колючий). Ліс як природний захисник ланів. Лісогосподарське регулю -
вання вітру. Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посухою, суховіями. Конструкції поле -
захисних смуг: непродуваючі, ажурна смуга, продуваюча лісосмуга. Інтродукція деревних рослин. 
Дендрологічні особливості найпоширеніших деревних рослин своєї місцевості. Найпоширеніші 
деревні і чагарникові лікарські рослини, їх характеристика. Біоекологічні та фітотерапевтичні 
властивості. Вміст БАР та їх дія на організм людини. Трав’янисті лікарські рослини наших лісів, їх 
характеристика. Правила збирання, зберігання і використання лікарської сировини.  

Міні-проекти: «Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посухою, суховіями», «Інтродукція 
деревних рослин».  

Практична частина. Вивчення основних видів дерев і чагарників місцевих лісів за гербар-
ними зразками та фотоматеріалами. Вправи на визначення дерев та чагарників за визначниками. 
Вправи на розрахунок потреб у посадковому матеріалі, інвентарі для створення ажурної 
лісосмуги. Заготівля лікарської сировини. Екскурсія до дендропарку (лісу та/або ботанічного саду) 
для ознайомлення із основними деревними та чагарниковими видами. Спостереження за 
біоекологічними особливостями основних видів дерев місцевого лісу. Демонстрація гербарію 
дерев та чагарників. Захист міні- проектів.  
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3. Рекреаційний потенціал лісу (30 год.)  
Теоретична частина. Ліс і його роль в організації відпочинку та оздоровлення населення. 

Оздоровча й санітарно-гігієнічна функція лісу. Ліс як фактор розвитку рекреаційної діяльності. 
Рекреаційний потенціал рівнинних і гірських лісів. Створення та облаштування рекреаційних зон. 
Еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування. Заповідні території і їх значення для 
рекреаційного користування. Основні принципи раціонального використання лісів з оздоровчою 
метою під час відпочинку та при збиранні лікарської сировини, грибів, ягід. Бори, як символи віч-
ності й довголіття. Охорона навколишнього середовища. Міжнародний рівень охорони фіторізно -
маніття. Червона книга МСОП, Бернська конвенція, Вашингтонська конвенція СІТЕS. Історія 
садово-паркового мистецтва. Формування екологічної мережі України. Заповідники. Національні 
природні парки. Основні завдання НПП. Регіональні ландшафтні парки, їх роль у збереженні 
природного різноманіття. Міські парки культури та відпочинку. Меморіальні парки. Спортивні 
парки. Гідропарки, морські, дитячі парки, парки-виставки. Етнографічні парки, музеї під відкритим 
небом. Лісопарки, їх характеристика. Екологічні стежки в паркових зонах і лісах. Їхнє значення 
для вивчення та охорони біорізноманіття.  

Міні-проекти: «Роль лісів в організації відпочинку та оздоровлення населення», «Охорона 
навколишнього середовища», «Заповідники. Національні природні парки свого регіону, їх 
характеристика».  

Практична частина. Складання плану дендропарку, зони відпочинку. Вивчення територій 
та складання картосхеми використання рекреаційного потенціалу лісів України. Визначення 
основних показників продуктивності лісових масивів. Робота по впорядкуванню дендропарку. 
Екскурсія до хвойного лісу для ознайомлення з його оздоровчою дією. Вивчення найбільш 
відомих парків світу і України (пошуково-дослідницька робота). Прокладання екологічної стежки. 
Визначення її станцій. Екскурсія на станції екологічної стежки, до дендропарку, ботанічного саду, 
гідропарку з метою ознайомлення з реліктовими, екзотичними та аборигенними представниками 
рослинного світу. Робота на екологічній стежці. Підготовка путівника. Захист міні-проектів.  

 

4. Біосфера (26 год.)  
Теоретична частина. Поняття про біосферу як живу оболонку Землі. Вчення Володимира 

Вернадського про біосферу та ноосферу. Компоненти, фази і яруси біосфери. Продукційний 
процес у біосфері. Межі біосфери. Різноманіття живих організмів у біосфері. Найважливіші зони 
рослинності Землі по виробництву фітомаси. Властивості живої речовини біосфери. Колообіг 
речовин у біосфері. Вплив живих організмів на газовий склад атмосфери. Біогеоценоз – основна 
структурна одиниця біосфери. Структура біогеоценозу: абіотичне оточення; первинні продуценти; 
консументи; редуценти. Фітоценоз як сукупність рослинних організмів. Перетворення речовини і 
потік енергії в біоценозі. Поняття про організм. Одноклітинні та багатоклітинні організми. 
Еукаріоти і прокаріоти. Міні-проекти: «Біосфера - жива оболонка Землі», «Жива речовина 
біосфери та її властивості», «Характеристика найважливіших зон рослинності Землі по 
виробництву фітомаси і первинної продукції».  

Практична частина. Схематичне зображення компонентів біосфери та колообігу речовин. 
Вивчення фітоценозу дібров. Робота в бібліотеках, читальних залах, інтернет-клубах. Підготовка 
до науково-практичної конференції. Екскурсія до лісу для ознайомлення з компонентами біо-
сфери. Конференція з теми «Біосфера». Захист міні-проектів.  

 

5. Лісові культури (26 год.)  
 Теоретична частина. Розвиток лісокультурної справи в Україні. Геоботанічне, лісокуль-

турне, лісогосподарське районування та природні умови України. Типи лісорослинних умов. 
Доцільність створення штучних лісових насаджень. Взаємодія деревних порід при їх сумісному 
вирощуванні в лісових культурах. Категорії лісокультурних площ. Густота лісових культур.  
Технологія створення і вирощування лісових культур до їх зімкнення. Організація і планування 
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лісокультурних робіт. Обробіток ґрунту. Підбір порід. Методи й способи створення лісових 
культур. Лісовідновлення. Лісорозведення. Види лісових культур. Типи, способи, схеми змішуван-
ня деревних порід та розміщення посадкових місць. Технічне приймання, інвентаризація та 
доповнення лісових культур. Догляд за культурами до їх зімкнення. Сприяння природному віднов -
ленню лісу. Переведення лісових культур у покриту лісом площу. Використання добрив. 
Реконструкція малоцінних насаджень лісокультурними методами. Заліснення еродованих 
земель. Створення та вирощування лісових культур у лісогосподарських районах. Введення у 
лісові культури порід-інтродуцентів.  

 Міні-проекти: «Історія розвитку лісокультурної справи в Україні», «Залежність типів лісів 
від природних, лісорослинних умов, геоботанічного, лісокультурного, лісогосподарського району-
вання», «Методи та способи заліснення еродованих земель. Створення та вирощування лісових 
культур у лісогосподарських районах».  

Практична частина. Екскурсія до лісу з метою ознайомлення із різними лісокультурними 
площами. Вправи на розрахунок оптимальної густоти лісових культур. Доповнення та ремонт 
соснових насаджень. Робота в теплицях лісгоспу: «Вплив різних доз мінеральних добрив на ріст і 
розвиток сіянців сосни звичайної». Захист міні-проектів.  

 

6. Вирощування лісових насаджень (26 год.)  
Теоретична частина. Формування та розвиток лісу. Самосів і підріст під наметом лісу. 

Штучне лісовідновлення. Склад культур. Чисті і змішані культури. Змикання крон у молодняках. 
Доповнення природного лісовідновлення. Зміна порід. Зміна порід ялини європейської та сосни 
звичайної м’яколистяними породами (березою і осикою). Зміна дуба м’яколистяними породами. 
Догляд за молодим лісом. Види догляду. Технологія догляду за лісонасадженнями. Суцільно-
лісосічне господарство. Система рубок як засіб формування і раціонального використання 
деревних насаджень. Рубки догляду за лісом. Умови природного лісовідновлення на лісосіках 
головного користування. Рубки головного лісокористування.  

Міні-проекти: «Формування та розвиток лісу. Штучне лісовідновлення», «Система рубок як 
засіб формування і раціонального використання деревних насаджень».  

Практична частина. Висівання насіння дерев і чагарників у розсаднику. Догляд за сіянця-
ми та лісонасадженнями. Робота по лісовідновленню. Посадка дерев. Екскурсія: «Ознайомлення 
з організацією догляду за насадженнями у лісорозсаднику лісгоспу». Спостереження за 
організацією робіт по догляду за насадженнями. Демонстрація фотографій та схем різних видів 
рубок догляду. Захист міні-проектів.  

 

7. Гриби лісових біогеоценозів (26 год.)  
Теоретична частина. Гриби як безхлорофільні організми. Коротка характеристика 

екологічних груп грибів: ґрунтові, домові, водні, гриби-паразити рослин і тварин, гриби, що розви-
ваються на промислових матеріалах. 

Будова, розмноження, живлення грибів. Поняття симбіозу. Поширення грибів у природі. 
Різноманітність шапкових грибів. Їстівні шапкові гриби. Вплив лісової типології на поширення 
їстівних грибів. Правила збирання грибів. Умовно їстівні й отруйні гриби. Відмінні та спільні особ -
ливості отруйних і їстівних грибів. Плісняві гриби. Характеристика найбільш поширених пліснявих 
грибів (мукор, пеніцил, аспергіл). Дріжджі як одноклітинні нерухомі організми. Ксилотрофи – 
дереворуйнуючі гриби. Біологічна характеристика найбільш поширених дереворуйнуючих грибів - 
несправжнього опенька, іудиного вуха, гливи звичайної, трутовика парканового, ремерії тощо. 
Вплив господарської діяльності людини на видовий склад грибів. Культивування  грибів.  

Міні-проекти: «Екологічні групи грибів», «Відмінність та спільність особливостей отруйних і 
їстівних грибів», «Біологічна характеристика найбільш поширених дереворуйнуючих грибів», 
навчальний проект «Антропогенний вплив на видовий склад грибів. Культивування грибів».  

Практична частина. Визначення та розпізнавання їстівних, умовно їстівних і отруйних 
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грибів за колекціями та фотодокументами. Екскурсія до нижнього складу, тепличного господар-
ства для визначення грибів, що руйнують деревину, ознайомлення із способами вирощування 
грибів. Культивування їстівних грибів. Закладання і проведення дослідів (у теплицях). Круглий 
стіл за участю інженерів лісового господарства: «Роль грибів в природі та їх господарське 
значення». Захист міні-проектів.  

 

8. Шкідники та хвороби лісу. Інтегрований захист лісу від шкідників і хвороб (26 год.)  
Теоретична частина. Основи лісової ентомології та фітопатології. Місце комах у системі 

тваринного світу. Біологія, систематика і класифікація комах. Екологія лісових комах. 
Лісогосподарське значення комах. Типи пошкоджень та шкода, яку завдають комахи. Головні 
шкідники лісу: хвоє- та листогризучі шкідники лісу, стовбурові шкідники, шкідники підземних 
частин рослин, наземної частини молодих насаджень. Шкідники шишок, плодів і насіння, технічні 
шкідники: короїди, павутинні кліщі, щитівки і псевдощитівки, хермеси, пильщики, соснова совка, 
непарний шовкопряд та методи боротьби з ними. Найпоширеніші шкідники листяних порід: 
рогохвости, листяні метелики, золотогузки, листовійки, великий дубовий вусань, тополевий 
вусань, хрущ травневий та ін., їх вплив на продуктивність деревостанів. Корисні лісові комахи і 
ентомопатогенні мікроорганізми. Основні групи та типи хвороб рослин, їх характеристика. 
Найпоширеніші групи фітопатогенних організмів. Неінфекційні хвороби дерев. Інфекційні або 
паразитичні хвороби. Типи хвороб: гниль, відьмині мітли, мозаїка, деформація, пліснявіння 
насіння, листкова плямистість, борошниста роса, смоляний рак сосни. Первинні ознаки 
захворювання. Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби зі шкідниками. Механізми й 
отрутохімікати. Класифікація та характеристика методів і засобів захисту лісових насаджень від 
хвороб: фізико-механічний, хімічний, біологічний. 

Міні-проекти: «Клас комах у системі тваринного світу», «Шкідники лісу, їх характеристика», 
«Основні групи й типи хвороб рослин», «Методи і засоби захисту лісових насаджень від хвороб».  

Практична  частина. Обстеження лісонасаджень на наявність комах-шкідників. 
Визначення шкідників за зовнішнім виглядом та характером пошкодження лісових насаджень. 
Обстеження лісонасаджень на ураження хворобами. Визначення хвороб деревних рослин. 
Створення сигнальних постів. Оволодіння прийомами біологічного методу боротьби зі 
шкідниками (трихограми тощо).  

Вивчення хвороб дерев’янистих рослин за зразками гербарію і колекціями комах-шкідників 
та грибів-паразитів лісу. Захист міні-проектів.  

 

9. Охорона лісів (20 год.)  
Теоретична частина. Структура і завдання державної лісової охорони. Обов’язки інженера 

з охорони й захисту лісу та єгеря. Причини виникнення лісових пожеж. Гасіння пожеж. Правила 
безпеки. Характеристика порушень лісового законодавства: самовільні рубки; порушення правил 
поведінки під час розведення вогнищ тощо. Відпускні та порубочні клейма, їх застосування. 
Порядок притягнення до відповідальності за порушення. Лісомисливське господарство та 
рибальство. Безпечні правила полювання.  

Практична частина. Визначення пожежонебезпечних лісових ділянок.  
Вивчення документації про порушення лісового законодавства. Заповнення актів про 

порушення. Оформлення дозволів на проведення полювання.  
 

10. Підсумки (2 год.)  
Практична частина. Підведення підсумків.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 

Вихованці мають знати і розуміти:  

 біологічні особливості найпоширеніших шкідників лісу;  



 

20 

 

 види догляду за молодим лісом;  

 види лісових культур;  

 види міських парків, заповідних територій;  

 вчення В. Вернадського про біосферу й ноосферу;  

 геоботанічні, лісокультурні та лісогосподарські райони України;  

 екологічні групи грибів;  

 екологію лісових комах;  

 еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування;  

 загальні закономірності зміни порід;  

 заповідні території своєї місцевості;  

 заповідні території та їх значення для рекреаційного користування;  

 історію становлення та розвитку садово-паркового мистецтва;  

 категорії лісокультурних площ;  

 методи й способи створення лісових культур;  

 міжнародний рівень охорони фіторізноманіття; заповідники, Національні природні парки, 
регіональні ландшафтні парки, їх значення для збереження природного різноманіття, основні 
завдання НПП, міські парки культури та відпочинку, меморіальні, спортивні парки,  гідропарки, 
морські, дитячі парки, парки-виставки, етнографічні парки, музеї під відкритим небом, лісопарки, 
ботанічні сади, сквери;  

 найпоширеніших шкідників та основні хвороби лісу, методи боротьби з ними;  

 найпоширеніші лісові лікарські рослини, правила їх збирання, сушіння, зберігання, 
дендрологічні особливості дерев’янистих лікарських рослин;  

 основні групи і типи хвороб, методи боротьби з хворобами та шкідниками;  

 основні етапи розвитку та формування лісу;  

 основні лісоутворюючі породи;  

 поняття дендрологія, інтродукція, акліматизація, полезахисні смуги; ландшафтні, 
національні парки, заповідники, заказники, лісопарки, парки своєї місцевості; екологічні стежки; 
архітектурний та ландшафтний стиль; масив, алеї, бордюри, альпінарій, лісовідновлення, 
лісорозведення; технічне приймання; відновлення, формування, зрілість, старіння, хаща, жердяк; 
рубки: освітлення, санітарні, прохідні, головні; симбіоз; первинні та вторинні шкідники лісу; 
самовільні рубки; відпускні та порубочні клейма; біосфера, ноосфера, первинні продуценти, 
консументи, редуценти;  

 правила поводження в лісових масивах під час відпочинку та збирання лікарської 
сировини, грибів, ягід;  

 правила та терміни збирання, визначення й розпізнавання їстівних, умовно їстівних та 
отруйних грибів;  

 системи рубок як засіб формування і раціонального  використання деревних 
насаджень; головні рубки лісу;  

 способи і прийоми охорони лісових насаджень;  

 структуру і завдання державної лісової охорони;  

 типи пошкоджень деревних рослин;  

 типи, способи, схеми змішування деревних порід та способи розміщення посадкових  
місць.  

Вихованці мають вміти і застосовувати:  

 виконувати правила поводження в лісових масивах під час відпочинку та при збиранні 
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лікарських рослин, грибів, ягід, рекреаційне та естетичне значення парків;  

 використовувати методи інтродукції деревних рослин; найпоширеніші деревні, 
чагарникові і трав’янисті лікарські рослини, їх біоекологічні та фітотерапевтичні властивості; 
екологічні групи грибів;  

 встановлювати причини зміни порід; залежність формування лісу від екологічних умов;  

 обґрунтовувати необхідність рубок як виду догляду за лісом; доцільність головних рубок 
лісу;  

 порівнювати рубки догляду та головні рубки;  

 пояснювати значення знань з біології, дендрології дерев і чагарників для успішного 
ведення лісового господарства роль лісу в організації відпочинку та оздоровленні  населення;  

 характеризувати біологічні особливості основних дерев та кущів лісу.  
Вихованці мають набути досвід:  

 боротьби із пліснявими і дереворуйнуючими грибами;  

 визначення основних лісоутворюючих видів дерев, чагарників лікарських рослин; 
виявлення типології місцевих лісів; при збиранні, зберіганні та використанні лікарської сировини; 
для розрахунку потреб у садивному матеріалі, інвентарі при створенні полезахисних лісосмуг 
різних конструкцій;  

 використання біологічного методу боротьби із шкідниками;  

 виявлення шкідників та хвороб за зовнішнім виглядом, характером пошкоджень дерев;  

 інтродукції деревних рослин, зумовленої їх високою продуктивністю, стійкістю, якістю 
деревини та господарським значенням;  

 класифікації та характеристики методів і засобів захисту лісових насаджень;  

 оцінки місця комах у системі тваринного світу, діяльності корисних лісових комах і 
ентомопатогенних організмів;  

 підбір порід; використання міндобрив; реконструкції малоцінних насаджень, заліснення 
еродованих земель;  

 пошуково-дослідницької та наукової діяльності;  

 проведення практичних і лісогосподарських робіт при догляді за сіянцями й насаджен-
нями;  

 проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи з питань охорони лісу і лісо-
насаджень;  

 проведення рубок догляду за лісом для науково-обґрунтованого ведення лісового 
господарства;  

 складання плану дендропарку.  
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«Юні лісівники» Хмельницького ОЕНЦУМ, вчитель хімії,  
керівник зразкового учнівського лісництва «Пліщинське».  

Програма адаптована до ЗОШ і апробована автором на базі Пліщинської ЗОШ  

 І-ІІІ ступенів та ДП «Шепетівське лісове господарство» Хмельницької області /   
 

Пояснювальна записка  

Враховуючи величезну роль лісу як екосистеми в довкіллі та посилене використання його 
ресурсів, функціонування гуртків і дитячих творчих об’єднань лісогосподарського напрямку в 
закладах освіти  є однією із ефективних форм позакласної, позашкільної та профорієнтаційної 
роботи, дуже важливою і виправданою у перспективі формування в громадян усвідомленого 
розуміння потреби охорони, збереження й відновлення лісових ресурсів, необхідності системної 
підготовки висококваліфікованих кадрів для лісогосподарських підприємств та наукових установ, 
починаючи зі шкільної парти.  

Актуальність навчальної програми пов’язана зі зростанням попиту учнівської молоді на 
позашкільну освіту в галузі лісівництва, дослідництво, професійне самовизначення та участь у 
відтворенні і збереженні лісів України.  

Навчальна програма «Юні лісівники» спрямована на еколого-натуралістичний напрям 
позашкільної освіти, позакласної роботи і реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях закладів 
освіти у контексті реформування сучасного освітнього середовища й оновлення української шко -
ли та впровадження освітянами і лісівниками у практику спільної роботи ідей лісової педагогіки.  

Програма розрахована на учнів 6-8, 9-11 класів закладів загальної середньої і 
позашкільної освіти. Кількісний склад вихованців гуртка - 10-12 осіб.  

Програма складена з урахуванням біологізації змісту освітніх програм: «Географія», 
«Хімія», «Фізика», «Математика», «Природознавство», «Основи екологічних знань», «Біологія», 
«Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти і є адаптована для учнів середньої та старшої школи. Окрім того, втілення 
елементів лісової педагогіки дає змогу залучити й ознайомити з окремими темами програми 
учнів початкової ланки навчання, яка модернізується відповідно до проекту НУШ.  

Мета програми - створення умов для творчої самореалізації, духовного самовдоскона-
лення, професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань із лісо -
знавства та лісівництва, проведення дослідницької роботи.  

Основні завдання:  
- розширити і поглибити знання з природничих дисциплін, а також про природу лісу, його 

біологію, типологію, відновлення і формування;  
- ознайомити вихованців гуртка з основами лісівництва, інноваційними технологіями, що 

застосовуються в лісогосподарському комплексі, забезпечити засвоєння ними цих теоретичних 
знань і вмінь застосовувати їх на практиці;  

- формувати мотивацію до дослідницької діяльності, навчити проводити пошукову й 
науково-дослідницьку роботу на базі учнівських лісництв, лісогосподарських підприємств і брати 
участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, зльотах учнівських лісництв,  пропагувати 
роботу в ЗМІ;  

- розвивати пізнавальні та творчі здібності гуртківців;  
- формувати екологічну культуру, відповідальне ставлення до природи, любов до рідного 

краю;  
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- розвивати інтерес до лісогосподарської праці, сприяти професійному самовизначенню.  
Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:  
1 рік навчання – початковий рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік);  
2 рік навчання – основний рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).  
У змісті навчальної програми приділена увага лісовим масивам, як природним екосис-

темам, вивченню деревних і кущових порід регіональних лісових насаджень, особливостям їх 
розмноження, вирощуванню садивного матеріалу, лісовій типології, основам дослідницької 
роботи, лісовій фауні, екології лісу, вченню про біосферу, флору і фауну, лісовій фітопатології та 
ентомології.  Розглядаються питання відновлення, збереження й охорони лісів.  

Засвоєння теоретичного матеріалу  поєднується з практичними роботами, екскурсіями до 
лісу, парку, полезахисних лісових смуг регіону, закладів вищої освіти та наукових установ. 
Практичні завдання гуртківці виконують у дендраріях, лісорозсадниках і лісах місцевого 
значення, а також на площах, закріплених за шкільним  учнівським лісництвом.  

Програма складена з урахуванням місцевих умов, а також рівня знань вихованців і перед-
бачає проведення пошукової та науково-дослідницької роботи. Досліди, що виконуються юними 
лісівниками, повинні мати навчально-виховну й виробничу спрямованість і проводитись на висо-
кому методичному й науковому рівнях, а також за конкретними завданнями науковців  і лісівників.  

Результати дослідницької роботи юні лісівники оформляють у вигляді щоденників, 
наукових робіт, наочних посібників (гербаріїв, колекцій, таблиць, схем, фото, відео тощо), які в 
подальшому використовуються на заняттях гуртка і уроках з природничих дисциплін.  

Протягом першого року гуртківці оволодівають знаннями з основ лісівництва, ознайомлю-
ються з лісовою типологією та екологією, набувають навичок проведення спостереження, дос -
лідництва, агротехніки вирощування лісових культур і полезахисних смуг.   

Тематика занять другого року навчання має надати гуртківцям знання про дендрологію як 
науку, відомості про основних представників флори помірного клімату. Вони також отримають 
інформацію про парки і ботанічні сади України, дерева, що мають історичну й культурну цінність.  

Основні форми і методи реалізації програми: на заняттях гуртка використовуються 
різноманітні методи навчання юних лісівників у форматі лісової педагогіки, залежно від їх віку: 
пояснювально-демонстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), 
репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь і навичок), дискусійні, 
проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання, зокрема візуальні, аудіальні, 
кінестетичні й полімодальні та ігрові.  

Поряд із груповими й колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з 
гуртківцями, в тому числі при підготовці змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів.   

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, 
захист творчих робіт, участь у профільних конкурсах, конференціях, зльотах та зборах, вистав -
ках, змаганнях, захист навчальних проектів або формування портфоліо.  

Програма забезпечує теоретичну та практичну підготовку учнів – вихованців гуртків юних 
лісівників і учнівських лісництв, містить елементи профорієнтації.  

Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; носій української 
культури, що поважає культуру й інших народів і вільно спілкується державною мовою, володіє 
однією чи кількома іноземними мовами, має бажання та здатність до самоосвіти; виявляє 
активність і відповідальність, підприємливість та ініціативність у громадському й особистому  
житті, має уявлення про світобудову, бережливо ставиться до довкілля, безпечно та доцільно 
використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.  

Мета позашкільної освіти досягається на основі реалізації головного завдання, що поля-
гає у формуванні засобами гурткової робити ключових компетентностей. Ними забезпечується 
формування ціннісних і світоглядних орієнтацій гуртківців, що визначають їхню поведінку в 
життєвих ситуаціях.  
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Внесок лісівничих наук у формування ключових компетентностей вихованців гуртка юних 
лісівників розкрито у таблиці.  
 

Компетентнісний потенціал навчального предмету  

гуртка «Юні лісівники»  
 

Ключова 
компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності  
і навчальні ресурси для її формування  

Спілкування 
державною мовою. 

Уміння:  
- використовувати у мовленні лісівничі терміни, поняття, символи, сучасну 

українську наукову термінологію і номенклатуру;  
- формувати відповіді на поставлені запитання;  
- аргументовано описувати хід і проведення наукового дослідження;  
- обговорювати результати пошукової та науково-дослідницької роботи і 

робити відповідні висновки;  
- брати участь у обговоренні питань лісівничого змісту, чітко й образно 

висловлювати свою думку;  
- складати усне і письмове повідомлення на лісівничу тематику;  
- виголошувати його, оформляти звіти практичних робіт, екскурсій, 

наукові роботи. 
Ставлення:  

- цінувати наукову українську мову;  
- критично ставитися до повідомлень на лісівничу тематику в медійному 

просторі;  
- популяризувати  знання про ліс та його компоненти. 

Навчальні ресурси:  
- підручники, посібники, наукова, науково-популярна і художня література, 

електронні освітні ресурси, гербарії, колекції, фотодокументи;  
- навчальні проекти, науково-дослідницькі роботи та презентація їх 

результатів.  

Спілкування 
іноземними 
мовами. 

Уміння:  
- читати й розуміти іншомовні навчальні й науково-популярні тексти на 

лісівничу тематику;  
- створювати тексти повідомлень із використанням іншомовних джерел;  
- читати іноземною мовою і тлумачити лісівничу номенклатуру;  
- пояснювати лісівничу термінологію іншомовного походження. 

Ставлення:  
- цікавитись і оцінювати інформацію лісівничого змісту іноземною мовою;  
- обговорювати деякі питання на лісівничу та природоохоронну тематику 

із зацікавленими носіями іноземних мов. 
Навчальні ресурси:  

- підручники із спецпредметів, медійні та друковані джерела іноземною 
мовою.  

Математична 
компетентність. 

Уміння:  
- читати карти та картосхеми лісових масивів;  
- застосовувати математичні методи для розв’язування завдань із 

лісівництва;  
- розвивати та використовувати логічне мислення, зокрема для 

визначення площ, розрахунку кількості саджанців для створення  та 
поповнення лісових культур, визначення маси і кількості шт. насінин для 
посіву шкілки, просторову уяву для складання характеристики деревини та 
проведення досліджень із нею;  
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- будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми. 
Ставлення:  

- усвідомлювати необхідність математичних знань для розв’язування 
наукових і лісівничо-технологічних проблем. 

Навчальні ресурси:  
- навчальні завдання-практикуми із «Деревинознавства», «Лісового 

насінництва», «Лісових культур», «Геодезії» тощо;  
- представлення інформації у числовій чи графічній формах за 

результатами практичних робіт та виконання навчальних та науково-
дослідних проектів.  

Основні 
компетентності у 
природничих 
науках і 
технологіях. 

Уміння:  
- пояснювати природні явища, процеси в живих організмах на основі 

знань із природничих предметів (природознавства, біології, географії, 
фізики, хімії, екології);  

- формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми природничо-
наукового характеру;  

 - проводити пошукову, науково-дослідницьку роботу із врахуванням 
еколого-біологічних, фізичних та хімічних особливостей об’єктів дослід-
ження, ґрунтових умов;  

- виконувати експериментальні завдання і проекти використовуючи 
знання з інших природничих предметів;  

- використовувати за призначенням сучасні прилади і матеріали;  
-  визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язання;  
- досліджувати природні об’єкти. 

Ставлення:  
- усвідомлювати значення природничо-лісівничих наук для пізнання 

матеріального світу;  
- наукове значення основних лісівничо-наукових знань, законів, теорій, 

внесок видатних учених у розвиток лісівничої науки;  
- оцінювати значення лісівничих наук і технологій для сталого розвитку 

лісового господарства держави;  
- висловлювати судження щодо природничих явищ із погляду сучасної 

природничо-наукової картини світу. 
Навчальні ресурси:  

- навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення;  
- міжпредметні контекстні завдання;  
- інформаційні й аналітичні матеріали з проблем стану довкілля, лісового 

господарства, ощадливого використання природних лісових ресурсів;  
- інформаційні матеріали про сучасні досягнення лісівничої науки і техніки. 

Інформаційно- 
цифрова 
компетентність. 

Уміння:  
- використовувати сучасне обладнання для добору лісівничої інформації, 

її обробки, збереження і передачі;  
- створювати інформаційні продукти лісівничого змісту. 

Ставлення:  
- критично оцінювати лісівничу та природничу інформацію з різних 

інформаційних ресурсів;  
- дотримуватися авторського права, етичних принципів поводження з 

інформацією;  
- усвідомлювати необхідність  екологічних методів і засобів утилізації 

цифрових пристроїв. 
Навчальні ресурси:  

- електронні освітні ресурси;  
- віртуальні лісівничі лабораторії;  
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- ресурси Малої лісової академії та МАН України.  

Уміння вчитися 
впродовж життя. 

Уміння:  
- організовувати самоосвіту з лісівництва і екології; визначати мету, 

планувати, добирати необхідні засоби;  
- спостерігати лісівничі об’єкти, проводити спостереження за життям лісу, 

пошукову та науково-дослідницьку роботу;  
- визначати типологію лісів для правильного і ефективного  їх відтворення 

й відновлення;  
- виконувати навчальні проекти лісівничого та екологічного змісту. 

Ставлення:  
- виявляти допитливість щодо лісівничих знань;  
- прагнути самовдосконалення;  
- осмислювати результати самостійного спостереження й  вивчення 

лісознавства;  
- розуміти перспективу розвитку впродовж життя, пов’язаного з 

лісогосподарським комплексом. 
Навчальні ресурси:  

- медійні джерела, дидактичні засоби навчання, роздавальний матеріал, 
виготовлений власноруч.  

Ініціативність і 
підприємливість. 

Уміння:  
- виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля їх досягнення 

спираючись на лісівничі знання і власний досвід;  
- залучати партнерів до виконання спільних проектів з лісівництва;  
- виявляти ініціативу до роботи в команді, генерувати ідеї, брати відпові-

дальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної 
мети під час виконання пошукової, науково-дослідницької роботи й нав-
чальних проектів. 

Ставлення:  
- вірити в себе, у власні можливості;  
- виважено ставитися до вибору майбутньої професії, пов’язаної з 

лісогосподарським комплексом;  
- бути готовими до змін та інновацій. 

Навчальні ресурси:  
- література про успішних винахідників і підприємців;  
- зустрічі з науковцями та успішними людьми;  
- науково-практичні конференції, конкурси-захисти, бізнес-тренінги, 

екскурсії на сучасні підприємства.  

Соціальна та 
громадянська 
компетентності. 

Уміння:  
- співпрацювати з іншими над реалізацією соціально-значущих проектів, 

що потребують спеціальних знань із лісівничих наук;  
- працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими 

групами, залучати широку громадськість до розв’язання проблем розши-
рення й відтворення лісів, збереження довкілля.  

Ставлення:  
- виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої батьківщини 

та  до природи;  
- дотримуватися загальновизнаних моральних принципів і цінностей;  
- бути готовими відстоювати ці принципи та цінності;  
- виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні оточення й 

екологічному облаштуванні довкілля;  
- оцінювати необхідність сталого розвитку як пріоритету міжнародного 

співробітництва;  
- шанувати розмаїття думок і поглядів;  
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 - оцінювати й шанувати внесок видатних українців, зокрема вчених-
лісівників у суспільний розвиток.  

Навчальні ресурси:  
- навчальні проекти, науково-дослідницькі роботи, тренінги.  

Обізнаність та 
самовираження у 
сфері культури. 

Уміння:  
- використовувати сучасні  лісівничі засоби та матеріали для втілення 

художніх ідей і виявлення власної творчості;  
- пояснювати взаємозв’язок мистецтва й природи на прикладі лісових 

масивів і окремих деревних та чагарникових об’єктів. 
Ставлення:  

- цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої належать 
наука та мистецтво.  

Навчальні ресурси:  
- твори образотворчого мистецтва, музичні й літературні твори як 

ілюстрації до вивчення лісознавства;  
- контекстні завдання;  
- синхроністична таблиця.  

Екологічна 
грамотність і 
здоровий спосіб 
життя. 

Уміння:  
- усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цілісність;  
- використовувати лісівничі знання для пояснення користі здобутків 

лісівництва й технологій для людей і довкілля;  
- влаштовувати власне життєве середовище без шкоди для себе, інших 

людей і довкілля;  
- дотримуватися здорового способу життя;  
- безпечно поводитися у лісових масивах та з деревними матеріалами;  
- брати участь у реалізації проектів, спрямованих на поліпшення стану 

довкілля завдяки досягненням лісівничої науки;  
- дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в довкіллі. 

Ставлення:  
- підтримувати та втілювати на практиці концепцію сталого розвитку 

суспільства;  
- розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і природи;  
- відповідально й ощадливо ставитися до використання природних 

ресурсів як джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і спільноти;  
- оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв’язування проблем 

довкілля, використовуючи знання з лісівництва й природничих предметів. 
Навчальні ресурси:  

- навчальні проекти;  
- якісні і кількісні задачі екологічного змісту.  

 

Фахова предметна компетентність юних лісівників є складовою ключової компетентності у 
природничих науках і технологіях. Володіння лісівничою компетентністю на базовому рівні 
означає здатність їх мислити й діяти з позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, 
сформованих у процесі занять.  

Фахова компетентність – складне утворення, основними компонентами якого є знаннєвий 
(пізнавальний), діяльнісний (поведінковий) і ціннісний (мотиваційний). Змістовне  наповнення цих 
компонентів розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчально-пізнавальної 
діяльності». Перелік очікуваних результатів навчання зорієнтує керівника гуртка на досягнення 
мети  за кожною темою програми, а запропоноване автором календарно-тематичне планування 
зі змістовними розробками навчальних занять на 2 роки навчання, що йде додатково до 
програми, дасть педагогу можливість виробити адекватні власні методичні підходи до 
проведення навчальних занять та перевірки знань.  
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Компетентнісний підхід під час проведення занять передбачає інтеграцію ресурсів змісту 
лісівничих дисциплін та інших предметів на основі провідних соціально й особистісно значущих 
ідей, що втілюються в сучасній позашкільній освіті: уміння вчитися й працювати, екологічна 
грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна й громадянська відповідальність, ініціативність і 
підприємливість.  

Для реалізації цих ідей виокремлено такі  наскрізні змістовні лінії: «Екологічна безпека і 
сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 
фінансова грамотність». Наскрізні змістовні лінії послідовно розкриваються у процесі навчання 
й виховання гуртківців і корелюються з ключовими компетентностями.  

Змістовна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» реалізується на зразках, що 
дають змогу юним лісівникам усвідомити причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цілісність; 
важливість сталого (керованого) розвитку країни для майбутніх поколінь. Такі зразки складає 
матеріал про вирощування лісів, збереження природи, раціональне й ощадливе використання 
лісових ресурсів, колообіг хімічних елементів і речовин у природі тощо.  

Результатом реалізації цієї змістовної лінії є не лише обізнаність учнів з екологічними проб-
лемами, що пов’язані з дотриманням чистоти ґрунту, води й повітря, процесами дихання і горіння, 
кислотними дощами, стійкими органічними забруднювачами, а й усвідомлення ними можливості 
розв’язання цих проблем. Вихованець гуртка цінує природні ресурси, від яких залежить його 
здоров’я і добробут, сталий розвиток країни; усвідомлює необхідність збереження чистоти 
довкілля; бере участь у природоохоронних заходах; екологічно виважено поводиться в довкіллі.  

Становленню гуртківців як свідомих громадян і патріотів України, членів соціуму, місцевої 
громади, учнівського колективу має сприяти реалізація змістовної лінії «Громадянська 
відповідальність». На заняттях гуртка юні лісівники ознайомлюються зі здобутками вітчизняних 
учених і їх громадянською позицією, оцінюють розвиток лісівничої галузі на основі досягнень 
науки, навчаються працювати в команді, відповідально ставитися до завдань, визначених 
керівником гуртка і колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи, дбати про чистоту 
довкілля свого регіону, збереження і відтворення лісів, а також беруть посильну участь у 
реалізації соціально значущих навчальних проектів. Свідченням продуктивності реалізації цієї 
лінії є усвідомлення вихованцями гуртка відповідальності за результати навчання, які можуть у 
майбутньому вплинути на розвиток країни; сумлінне виконання завдань у команді; участь у 
захисті довкілля і збереження його для свого та наступних поколінь.  

Змістовна лінія «Здоров’я і безпека» торкається всіх без винятку тем програми, оскільки 
використання здобутків лісівничої науки й самих лісових масивів упродовж усього життя людини 
тісно пов’язане зі здоров’ям і життєзабезпеченням. Послідовний розвиток цієї змістовної лінії у 
змісті курсу дає юним лісівникам змогу усвідомити значення лісів для охорони здоров’я та 
народногосподарського комплексу. У результаті реалізації цієї змістовної лінії кожен гуртківець 
має навчитися беззастережно дотримуватися правил БЖД і правил поводження в природі.  

Змістовна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлює вихованців гуртка на 
мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних установок у ситуаціях вибору та прийняття 
рішень. У гуртківців такі ситуації створюються під час планування самоосвітньої навчальної 
діяльності, групової навчальної, експериментальної роботи, виконанні навчальних проектів і їх 
презентації, розв’язуванні задач, виробленні власної поведінки в довкіллі.  

Реалізація наскрізних змістовних ліній не передбачає будь-якого розширення чи поглиб-
лення навчального матеріалу, а  потребує від педагога посилення уваги до певних його аспектів.  

У програмі гуртка «Юні лісівники» наскрізні змістовні лінії винесено в окрему рубрику. В ній 
зазначено питання, що дають змогу відповідно спрямувати зміст кожної теми.  

На завершення програми навчання вихованець гуртка має засвоїти провідні ідеї лісівничих 
дисциплін, ціннісні установки і мати досвід їх застосування у власній діяльності, що в сукупності 



 

31 

 

забезпечує базову підготовку із курсу, створює підґрунтя для вибору професії і подальшого 
навчання у закладі вищої освіти лісівничого спрямування та творчої самореалізації особистості.  

Зміст курсу зберігає перевірене практикою базове ядро, необхідне для освіченості й роз-
витку гуртківця; розвиває загальнокультурний, гуманістичний характер природничо-наукових 
знань, ґрунтується на провідних світоглядних теоріях природознавства, таких як:  

- пізнання матеріального світу;  
- дискретність матерії;  
- ієрархія рівнів структурної організації матерії;  
- матеріальна єдність світу;  
- причинно-наслідкові зв’язки у природі;  
- значення природничих наук для розв’язування проблем сталого розвитку людства.  
Програма побудована за концентричним принципом, в якій функціонально цілісний базовий 

курс достатній для подальшої освіти й самоосвіти юних лісівників, а змістовні розробки 
планування і проведення занять гуртка розкривають креативному педагогу широке поле нових 
можливостей для власної педагогічної творчості.  

Ефективність освітнього процесу може підвищитися за рахунок застосування інформаційно-
телекомунікаційних технологій. Вони сприятимуть активізації пізнавальної діяльності вихованців 
гуртка, розвитку самостійності в опануванні знань, формуванню ключових компетентностей, 
посиленню позитивної мотивації навчання. Електронні освітні ресурси дадуть змогу унаочнити 
навчальний зміст, зокрема той, що стосується зовнішньої та внутрішньої будови деревних 
рослин, будови тканин чи природних процесів, які відбуваються в них, недоступних для спосте -
реження у класах учнівських лісництв, ведення лісового господарства в регіоні й країні, заклади 
освіти, де можна здобути професію лісівника та ін.  

Посиленню практичної спрямованості лісівничих знань сприятиме проведення з  
вихованцями гуртка практичних робіт, екскурсій, пошукової та науково-дослідницької роботи, 
залучення їх до активної участі у профільних еколого-натуралістичних заходах Всеукраїнського, 
регіонального й міжнародного рівнів (екологічних акціях, операціях, рейдах, походах, експедиціях, 
конкурсах, презентаціях, фестивалях, форумах, зльотах, зборах, конференціях, диспутах, 
виставках тощо). Детальну інформацію про строки, порядок та умови проведення еколого-
натуралістичних заходів можна довідатись на сайті Національного ЕНЦУМ.  

 

Навчально-тематичний план гуртка «Юні лісівники»  
(перший рік навчання, початковий рівень)  

№ 
з/
п 

Назва теми Кількість годин 

Теоре- 
тичних 

Прак- 
тичних 

Всього 

1. Вступ. 3 3 6 

2. Розділ І. Поняття про ліс та його компоненти.  Структура 
лісового масиву.  

9 9 18 

3. Розділ ІІ. Розмноження лісових деревних і кущових порід. 
Заготівля насіння та вирощування садивного матеріалу. 

12 24 36 

4. Розділ ІІІ. Лісова типологія. Рослини - компоненти лісу. 24 9 33 

5. Розділ ІV. Ліс і фауна.  14 7 21 

6. Розділ V. Основи дослідницької роботи.  12 21 33 

7. Розділ VІ. Екологія лісу. 42 21 63 

8. Підсумкові заняття.  - 6 6 
 Разом:  116 100 216 

 

Примітка.  До практичних занять віднесено екскурсії.  
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Навчальна програма гуртка «Юні лісівники»  

(перший рік навчання, початковий рівень,  216 год.)  
 

К-
сть 
год. 

Зміст навчального матеріалу  Очікувані результати навчальної 
діяльності  

 

6 
 

Вступ  

 Ліс як рослинне угруповання. Історія лісівниц-
тва. Роботи вітчизняних лісівників В.І. Докучаєва, 
Г.Ф. Морозова, П.С. Погребняка та їх роль у 
розвитку науки про ліс. Короткі відомості про 
лісові площі та лісистість окремих природних зон 
України.  Законодавство України про охорону 
природи та лісове господарство. 

Навчальний проект. Ліс як елемент земної 
поверхні. 

Предмет і методологія лісівництва. Значення 
лісу в економіці країни: ліс як джерело деревних 
ресурсів. Побічне користування лісом.  

Недеревні лісові  ресурси (лікарські, харчові рос-
лини; бджільництво, мисливство та рибальство).  

Водоохоронне, санітарно-гігієнічне та оздоров-
че значення лісу.  

Навчальний проект. Значення лісу в 
економіці країни.  

Практична робота №1. Природні таємниці 
лісу. Характеристика недеревних ресурсів. 
Опрацювання карти місцевого лісництва.  

Екскурсія. Ліс як природний комплекс. 
Спостереження за природою лісу. 
Захист навчальних проектів 
Демонстрація портретів видатних вітчизняних 

лісівників; карти місцевого лісництва; фото та 
гербаріїв  лікарських, харчових рослин тощо.  

 

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент 
називає:  
видатних учених-лісівників;  
основні державні документи 

Законодавства України про охорону 
природи та лісове господарство; 

наводить приклади  
значення лісу в житті людини:  

економічне, оздоровче, санітарно-
гігієнічне, водоохоронне; 

формулює означення понять: 
лісознавство; лісівництво; 

предмет і методологія лісівництва; 
Ціннісний компонент 
характеризує:  
етапи розвитку лісознавства;  
завдання лісової науки;  
ліс як об’єкт дослідження; лісові 

площі України; 
пояснює:  
залежність розвитку лісознавства 

від досягнень інших природничих наук;  
дотримується правил:  
поведінки в лісі;  
фіксації результатів спостережень.  
Діяльнісний компонент 
 виконує 
 найпростіші практичні роботи, ви-

користовуючи роздавальний та дидак-
тичний матеріал;  

робить висновки про взаємо-
зв’язок живих організмів у лісі.  

Наскрізні змістовні лінії. 
Здоров’я і безпека. Правила поводження у лісових масивах. 
Громадянська відповідальність. Роботи вітчизняних лісівників  та їх роль у розвитку 

науки про ліс. 
 Екологічна безпека і сталий розвиток. Водоохоронне, санітарно-гігієнічне та оздоро-

вче значення лісу. Значення лісу в економіці країни.  
 

18 
 

Розділ І. Поняття про ліс та його компоненти.  
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 Поняття про лісостан та деревостан. 
Морфологія (структура) лісового масиву. Ріст 
дерев у лісі та на просторі. Поділ деревних 
рослин за походженням, складом порід, формою, 
зімкнутістю, повнотою, густотою, віком та ярус-
ністю. Таксаційна формула порід. Бонітет – показ-
ник продуктивності.  

Визначення понять: підлісок, самосів, підріст, 
живий покрив, опад, лісова підстилка, ризосфера. 
Фази розвитку деревостану: молодняк, жердя, 
середньовікові, пристигаючі, стиглі, перестійні 
насадження. Структура лісового масиву. 

Екскурсія. Класифікація дерев за їх ростом та 
розвитком.  

Вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери та 
головні лісоутворювачі. Взаємовплив дерев у лісі. 
Диференціація дерев у лісонасадженнях. 
Класифікація дерев: пануючі, пригнічені, проміжні, 
із кронами, що находяться під наметом лісу тощо. 
Гострота конкуренції в деревостанах. 

Навчальний проект. Рослини – компоненти 
лісу. 

Деревостан як комплекс популяцій.  
Навчальний проект. Ліс як біогеоценоз. 
Екскурсія до лісу, парку на тему «Ліс як 

природна екосистема». 
Практична робота №2. Визначення 

морфології деревостану лісу.  
Захист навчальних проектів. 
Спостереження за морфологією місцевого 

лісу.  
Демонстрація фото різних типів деревостанів.  

Вихованець гуртка: 
Знанєвий компонент 
називає  
компоненти лісостану; 
класифікує  
дерева за максимальною 

довговічністю насінного покоління, 
походженням, складом порід, 
формою, зімкнутістю, повнотою, 
густотою, віком та  ярусністю;  

пануючі, пригнічені, проміжні, із 
кронами, що находяться під наметом 
лісу;  

деревостан за походженням та 
фазами розвитку; 

формулює означення понять 
підлісок, самосів, підріст, живий 

покрив, опад, лісова підстилка, 
ризосфера;  

фази розвитку деревостану: 
молодняк, жердя, середньовікові, 
пристигаючі, стиглі, перестійні 
насадження,  структуру лісового 
масиву, горизонтальну та 
вертикальну зімкнутість крон. 

Діяльнісний компонент 
виводить 
 за таксаційними матеріалами так-

саційну формулу порід; 
характеризує гостроту 

конкуренції в деревостанах;  
вчення Г.Ф. Морозова про породи-

піонери та основні лісоутворювачі;  
взаємовплив дерев у лісі;  
диференціацію дерев у 

лісонасадженнях;  
деревостан як комплекс популяцій;  
рослини - компоненти лісу.  
Ціннісний компонент  
оцінює розвиток вітчизняного 

лісогосподарського комплексу  на 
основі лісівничих наук, 

робить висновки про ліс як 
біогеоценоз.  

 Наскрізні змістовні лінії 
Здоров’я і безпека. Дотримання правил БЖД під час проведення екскурсій та виконання 

практичних робіт. 
 Громадянська відповідальність. Оцінювання розвитку вітчизняного лісогосподарського 

комплексу  на основі лісівничих наук. 
Екологічна безпека і сталий розвиток. Причинно-наслідкові зв’язки у природі та її 

цілісність як важливість сталого розвитку країни. 
Підприємливість і фінансова грамотність. Визначення продуктивності лісових масивів. 
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Розділ ІІ. Розмноження лісових деревних і кущових порід. 
Заготівля насіння та вирощування посадкового матеріалу. 

 Природне поновлення лісу: насінне і 
вегетативне. Лісове насінництво і селекція. 
Методи обліку і оцінки природного поновлення 
лісу. Сприяння природному поновленню та 
штучному лісорозведенню. Правила 
висаджування сіянців дерев на різних площах. 
Використання техніки в лісовому господарстві. 
Плодоношення лісових культур. Терміни 
дозрівання насіння деревних та чагарникових 
порід. Вплив кліматичних зон, місця зростання, 
віку і біоекологічних особливостей деревостану на 
плодоношення.  

Практична робота №3. Збір плодів 
найпоширеніших лісових деревних і кущових порід 
для виготовлення саморобних навчальних 
посібників. 

Стратифікація. Строки заготівлі, правила і 
методика зберігання насіння лісових культур.  

Практична робота №4. Визначення 
лісонасінних ділянок. Заготівля насіння лісових 
культур. 

Практична робота №5. Вивчення будови 
плодів і насіння. Підготовка насіння до висівання. 
Відбір якісного насіння дуба звичайного методом 
флотації. Закладка насіння трав’янистих рослин 
на зберігання. 

Навчальний проект. Штучне лісорозведення. 
Плодоношення лісових культур і терміни 
дозрівання насіння. 

Лісові тепличні господарства, розсадники та 
вирощування садивного матеріалу. Застосування 
інноваційних технологій при вирощуванні посадко-
вого матеріалу із закритою кореневою системою, 
використанні стимуляторів росту і міндобрив. 

Навчальний проект. Застосування 
інноваційних технологій при вирощуванні 
посадкового матеріалу в  лісових тепличних 
господарствах, розсадниках та шкілках. 

Практична робота №6.  Розрахунок потреб у 
насінні, посадковому матеріалі, інвентарі для 
лісовідновлення на площі 1 га. 

Практична робота №7. Висівання насіння в 
розсадниках та на землях ДЛФ. Розмноження 
дуба звичайного методом «шпигування». 

Практична робота №8. Інвентаризація 
лісонасаджень та догляд за ними. 

Практична робота №9. Догляд за сіянцями 
деревних і кущових порід. Відбір сіянців лісових 
дерев та кущів у різних фенофазах розвитку для 
створення гербарію. 

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент 
 називає  
види поновлення лісу;  
методи обліку і оцінки природного 

поновлення; терміни дозрівання 
насіння  деревних та чагарникових   
порід;  

строки заготівлі, правила і 
методику  зберігання насіння лісових 
культур; 

формулює означення понять: 
штучне лісорозведення, 

вегетативне, насіннєве поновлення 
лісу;  

селекція, насінництво.  
Діяльнісний компонент 
характеризує  
будову плодів та насіння 

переважаючих лісових порід;  
природне насінне та вегетативне 

поновлення лісу; 
штучне лісорозведення;  

лісове насінництво і селекцію;  
ріст лісу;  

лісові тепличні господарства, роз-
садники та вирощування посадкового  
матеріалу в них, застосування 
інноваційних технологій: саджанців із 
закритою кореневою системою, 
використання стимуляторів росту та 
мінеральних добрив; 

пояснює залежність природного 
лісовідновлення від плодоношення 
дерев;  

вплив кліматичних зон, місця 
зростання, віку і біоекологічних особ-
ливостей деревостану на плодоно-
шення; 

обґрунтовує  
необхідність розвитку лісового на-

сінництва та селекції з метою одер-
жання елітного насіння; 

порівнює природне та штучне 
поновлення лісу; 

Ціннісний компонент 
застосовує знання  
при висіванні насіння та догляді 

за сіянцями деревних і кущових 
порід;  
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Практична робота №10. Виготовлення 
саморобних навчальних посібників. 

Захист навчальних проектів. 
Спостереження за термінами дозрівання 

плодів та насіння;   появою сходів лісових культур 
у розсадниках. 

Демонстрація: саморобних навчальних 
посібників;  колекції насіння.  

для створення колекції насіння і 
плодів дерев та чагарників лісу; 
підготовці насіння до зберігання; 
робить висновки про необхідність 
застосування інноваційних 
технологій та найбільш ефективний 
спосіб розмноження деревних 
рослин (природно-насіннєвий). 

 
 
 

Наскрізні змістовні лінії. 
Здоров’я і безпека. Безпечне поводження з мечем Колесова при відтворенні лісів та 

застосуванні інноваційних технологій. 
 Громадянська відповідальність. Здобуття досвіду роботи в команді, відповідального 

ставлення до завдань, визначених колективом, термінів заготівлі, правил і методики 
зберігання насіння лісових культур.  

Екологічна безпека і сталий розвиток. Збереження і раціональне використання 
природних ресурсів. 

Підприємливість і фінансова грамотність. Мобілізація знань для визначення методів 
обліку і оцінки природного поновлення лісу,  розрахунку потреб у насінні, садивному 
матеріалі, інвентарі.  
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Розділ ІІІ. Лісова типологія. Рослини - компоненти лісу. 

 Типи лісів Лісівничо-екологічна типологія. 
Зародження лісової типології. Гігротопи та 
трофотопи. Гігротопні типи лісових насаджень: сухі, 
свіжі, вологі, сирі, мокрі. Їх характеристика. 
Характеристика рослин – індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до вологи: 

- ксерофіти – рослини посушливих місць; 
- ксеромезофіти – ростуть в умовах посушливих 

місць і середньої зволоженості; 
- мезофіти – ростуть в умовах середньої 
зволоженості; 
- мезогігрофіти – ростуть в умовах середньої та 
великої зволоженості; 

- гігрофіти – суходільні рослини,  ростуть в 
умовах великої зволоженості. 

Навчальний проект. Характеристика рослин-
індикаторів та їх екологічних груп за 
вибагливістю до вологи. 

Характеристика рослин-індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до багатства 
ґрунту:  

- оліготрофи – рослини, що ростуть на бідних 
ґрунтах;  

- олігомезотрофи – ростуть на бідних і помірно 
багатих ґрунтах;  

- мезотрофи – помірно вибагливі до багатства 
ґрунту; 

- мезоевтрофи – ростуть в умовах значного та 
помірного багатства ґрунту; 

 - евтрофи – вибагливі до багатства ґрунту. 
Навчальний проект. 
Характеристика рослин-індикаторів та їх еколо-

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент 
називає:  
типи лісів; 
формулює означення понять  
 гігротопи та трофотопи;  
бори, субори, сугруди, груди; 
характеризує  
вчення Г.Ф. Морозова про типи 

насаджень, деревостан;  
рослини–індикатори та їх еко-

логічні групи за вибагливістю до 
вологи та родючості ґрунту;  

типи лісів: бори, субори, 
сугруди, груди;  
    сухі, свіжі, сирі, мокрі; 

важливість знань типології для 
лісівництва;  

переваги лісівничо-екологічної 
типології; 

обґрунтовує  
залежність продуктивності лісу від 
складу лісостану, деревостану;  
дає дендрологічну характеристику 
основних лісоутворюючих порід. 

Діяльнісний компонент 
застосовує знання  
для визначення морфології та 

типології місцевого лісу;  
прогнозування його розвитку на 

зрубах. 
Ціннісний компонент 
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гічних груп за вибагливістю до родючості ґрунту. 
Характеристика трофотопних типів лісів. 
Бори. Типологія соснових лісів: зеленомохові, 

чорницево-зеленомохові, чорницеві, лишайникові, 
орлякові соснові ліси.  

Субори. Дубово-соснові ліси. Сосново-дубові, 
березово-соснові, сосново-дубово-грабові та 
березові ліси.  

Діброви. Судіброви. Характерні особливості 
темних та світлих широколистяних лісів.  

Навчальний проект. Характеристика 
трофотопних типів лісів свого регіону.  

Значення лісової типології для теорії і практики 
лісового господарства.  

Властивості, ареал та значення дерев і 
чагарників.  

Практична робота №11. Вивчення рослин-
індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до 
вологи та родючості ґрунту.  

Практична робота №12. Визначення основних 
лісоутворюючих порід та лісової типології 
найближчого лісу.  

Екскурсія. Вивчення морфології місцевого лісу.  
Конференція. Значення лісової типології у лісо-

господарському виробництві. Захист навчальних 
проектів.  

Демонстрація фото різних типів деревостанів.  

висловлює судження  
про наукове значення рослин-

індикаторів для визначення типу 
лісу по відношенню до вологи та 
багатства ґрунту; 

робить висновки  
про необхідність знання 

дендрології, типології лісів для 
науково-обґрунтованого ведення 
лісового господарства. 

 

Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків  

залежності типів лісів, їх екологічних груп за вибагливістю до вологи й родючості ґрунту.  
Громадянська відповідальність. Значення знань лісової типології та рослин-індикаторів 

у лісогосподарському виробництві.  
Здоров’я і безпека. Властивості, ареал поширення та значення дерев і чагарників у 

природі та житті людини.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Ефективне використання лісових ресурсів у 

народному господарстві.  
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Розділ ІV. Ліс і фауна.  

 Загальні відомості про фауну лісу. Роль тварин 
у житті лісу та їх сезонні міграції. Найпоширеніші 
представники лісової фауни. 

Навчальний проект. Роль тварин у житті 
лісу.  

 Мікрофауна. Ґрунтові тварини. Шкідливі та 
корисні комахи (короїди, хвойні рогохвости, 
непарний шовкопряд, чорний хвойний вусач, 
капустянка, п’ядениця соснова тощо).  

Навчальний проект. Специфічний вплив 
окремих груп фауни на  продуктивність та 
біоекологічну стійкість лісів.  

Практична робота №13. Вивчення видового 
складу лісових комах за колекцією. 

Комахоїдні птахи. Ярусність гніздівлі птахів у 

Вихованець гуртка:  
Знаннєвий компонент  
називає:  
найпоширеніших представників 

лісової фауни;  
Червоної книги України та 

Бернської конвенції;  
розрізняє поняття:  
мікрофауна, ґрунтові тварини;  
шкідливі та корисні комахи;  
комахоїдні птахи; 
наводить приклади сезонних 

міграцій тварин; антропогенного 
впливу на тваринний світ.  

Дільнісний компонент 
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лісових масивах.  
Практична робота №14. Виготовлення та 

розвішування годівниць для птахів.  
      Ссавці. Місця мешкання та особливості 
живлення лісових тварин. Специфічний вплив 
окремих груп фауни на  продуктивність та 
біоекологічну стійкість лісів. Лісова фауна як 
фактор географічного поширення лісових порід. 
Антропогенний вплив на тваринний світ.  Червона 
книга України.  

Навчальний проект.  Вплив науково-
технічної революції  на тваринний світ.   

Екскурсія до лісу, дендропарку, зоопарку, при-
родничого музею з метою вивчення фауни лісу.  

Захист навчальних проектів. 
Спостереження за пошкодженнями деревних 

рослин.  
Демонстрація колекції комах, фотокарток 

комах, птахів, ссавців.  

характеризує ярусність гніздівлі 
птахів у лісових масивах;  

місця мешкання та особливості 
живлення лісової фауни;  

лісову фауну як фактор геогра-
фічного поширення лісових порід;  

пояснює специфічний вплив 
окремих груп  фауни на  
продуктивність та біоекологічну 
стійкість лісів;  

застосовує знання для визна-
чення червонокнижних рослин та 
тварин.  

Ціннісний компонент  
робить висновки про необхідність  

розвитку мисливства і рибальства на 
основі лісівничої науки, рослинність і 
тваринний світ як єдиний 
біоекоценоз.  

Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Роль тварин у житті лісу. Найпоширеніші пред-

ставники лісової фауни. Сезонні міграції тварин. Ґрунтові тварини. Шкідливі та корисні 
комахи. Лісомисливське господарство. Лісова фауна як фактор географічного поширення 
лісових порід.  

Громадянська відповідальність. Антропогенний вплив на тваринний світ. Розвиток 
мисливства і рибальства на основі лісівничої науки,  як один із засобів покращення вироб-
ництва м’яса та рибної продукції.  

Здоров’я і безпека. Дотримання правил  поводження у лісових масивах. Використання 
різних типів лісів для покращення здоров’я.  

Підприємливість і фінансова грамотність.  
Планування розвитку мисливського господарства в окремій структурній лісогоспо-

дарській одиниці (лісгоспі).  
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Розділ V. Основи дослідницької роботи. 

 Дослідницька робота учнів у лісівництві. 
Вимоги до процесу дослідження. Проблема, тема, 
новизна, актуальність, об’єкт, предмет 
дослідження, апробація роботи.  

Принципи фенології деревних рослин. 
Фенологія, її значення та організація фено-
логічних досліджень.  

Методи фенологічних спостережень за 
сезонними явищами у світі рослин.  

Фенологічні картографування, індикація, 
прогнозування.  

Навчальний проект.  
Методика організації фенологічних досліджень.  

Методи дослідницької роботи: польовий, 
лабораторний, статистичний, відбору модельних 
дерев і кряжів для визначення фізико-механічних 
властивостей деревини лісових культур, метод 
визначення кількості річних кілець у ростучих 

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент 
дає визначення понять:  
дослідницька робота;  
фенології як системи знань про 

сезонні явища;  
називає методи фенологічних 

спостережень,  
фітофенологічні фази (початок 

весняного сокоруху, розпускання 
бруньок, листя, початок і кінець 
цвітіння, його інтенсивність, початок 
достигання плодів, опадання плодів 
або насіння, урожайність насіння, 
плодів, початок осіннього відмирання 
листя,  листопаду, повного осіннього 
забарвлення листя, кінець 
листопаду).  



 

38 

 

дерев тощо. Методика одноразових спостере-
жень, польового досліду, основні елементи мето-
дики. Техніка проведення польових досліджень.  

Математичні та статистичні методи аналізу 
експериментальних даних.  

Практична робота №15. Визначення лісових 
площ для проведення фенологічних досліджень 
(бажано відбирати мішаний ліс). Організація 
фенологічних спостережень.  

Практична робота №16. Вивчення і 
дослідження лісових культур (за колекцією 
деревини та гербаріями).  

Практична робота №17. Відбір модельних 
дерев і взірців для вивчення фізико-механічних 
властивостей деревини.  

Практична робота №18. Визначення тематики 
науково-дослідницьких робіт. Підбір наукової 
літератури по темах.  

Навчальний проект. Виконання наукових 
робіт під керівництвом учених.  

Практична робота №19. Оформлення 
щоденників, результатів науково-дослідницьких 
робіт. Підготовка до участі в конкурсах, зльотах, 
науково-практичних конференціях.  

Екскурсія до закладів вищої освіти або 
науково-дослідницьких установ. 

Практична робота №20.  
Оформлення звіту про екскурсію та 

фенологічні спостереження. Захист навчальних 
проектів.  

Спостереження: проведення фенологічних 
досліджень;  

Демонстрація науково-дослідницьких робіт та 
їх презентацій.  

Діяльнісний компонент  
характеризує методики 

одноразових спостережень та 
польового досліду;  

техніку проведення польових 
досліджень;  

формулює означення понять 
картографування, індикація, 
прогнозування;  

розрізняє математичні та 
статистичні методи;  

обґрунтовує правильність відбору 
лісових площ для проведення 
фенологічних спостережень;  

порівнює різні методи і методики 
дослідницької роботи;  

застосовує знання при  
оформленні щоденників, науково-
дослідницьких робіт; підборі наукової 
літератури.  

Ціннісний компонент  
робить висновки про важливість 

науково-дослідницької роботи в 
лісівництві,  

виконує практичні роботи,  
долучається до пошукової та 
науково-дослідницької роботи.  

 
 

Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Усвідомлення цілісності природи, значення 

дослідницької роботи в лісівництві для інтенсифікації виробництва та сталого розвитку 
держави.  

 Громадянська відповідальність. Дослідницька робота як основа вивчення та охорони 
навколишнього середовища, що впливає на майбутній розвиток країни.  

Здоров’я і безпека. Беззастережне поводження у лісових масивах.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Техніка проведення польових досліджень. 

Математичні та статистичні методи аналізу експериментальних даних. Визначення лісових 
площ для проведення фенологічних досліджень.  
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Розділ VІ. Екологія лісу.  
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 Абіотичні чинники життя лісу. Ліс і світло. 
Відношення деревних порід до світла. 
Класифікація типів освітленості (верхнє, бокове, 
наскрізне, нижнє). Ознаки світлолюбності і 
тіньовитривалості деревних порід і методи їх 
визначення. Вплив світла на формування, ріст і 
продуктивність дерев.  

Взаєморозміщення дерев і освітленість.  
Шкала тіньовитривалості. Баланс продуктив-

ності лісу і його регулювання в залежності від 
освітлення. Світловий приріст. Тіньова  
пригніченість підросту під наметом лісу. Рельєф і 
освітленість.  

Ліс і тепло. Горизонтальна зональність лісів. 
Вплив на ліс температур. Вертикальна поясність 
лісів. Регулювання теплового фактора в лісовому 
господарстві. Зимове вимерзання та 
зимостійкість. Вплив рельєфу на тепловий режим. 
Способи підвищення морозостійкості і 
зимостійкості деревних рослин. Регулювання 
теплового фактора в лісовому господарстві.  

Склад повітря. Вуглекислий газ. Фітогенні 
речовини та інші домішки атмосфери. Лісовий 
фітоклімат.  

Ліс і вітер. Позитивний та негативний вплив 
вітру на ліс, лісу на вітер, форму дерева і 
стовбура. Полезахисні лісові смуги. 
Лісогосподарське регулювання вітру.  

Ліс і вода. Відношення деревних порід до 
вологи. Вплив опадів на поширеність лісів. 
Сезонний хід опадів та випаровування, його вплив 
на водний режим. Засухостійкість і 
вологолюбність деревних порід. Вплив 
заболоченості на ліс. Вимоги деревних порід та 
відношення до вологості  місцезростань. Баланс 
вологи і його регулювання лісом. Вплив густоти 
деревостану на вологість ґрунту, природний 
поверхневий та внутрішній стік і гідробаланс. 
Утримання опадів кронами дерев. Випаровування 
з поверхні ґрунту.  

Ґрунти. Кореневі системи. Потужність ґрунту. 
Класифікація місцезростання лісів по родючості 
(трофності) ґрунтів. Вимога деревних порід до по-
живних речовин і відношення їх до ґрунтів. Вза-
ємодія лісу та ґрунту. Вплив лісу на ґрунт. Органіч-
ний опад, лісова підстилка. Колообіг азоту й золь-
них елементів. Кислотно-лужний баланс. Сезонні 
явища в лісовому ґрунті. Ліс і засолені ґрунти.  

Екскурсія. Сезонні явища в лісовому ґрунті.  
Практична робота №21. Визначення 

кислотності лісового ґрунту.  
Практична робота №22. Вплив абіотичних 

чинників на стан дерев у лісі та на відкритому 

Вихованець гуртка:  
Знаннєвий компонент  
називає  
основні абіотичні чинники та 

етапи зародження порівняльної 
екології в лісівництві;  

дає визначення методів 
досліджень Б.А. Келлера, Г.М. 
Висоцького, К. Гребе, трофогенного 
екологічного ряду та едафічної сітки;  

класифікує  
типи освітленості;  
дерева: за відношенням до світла, 

тепла, складу атмосферного повітря, 
ґрунтів;  

фактори середовища;  
розрізняє абіотичні та біотичні 

фактори, ріст чистих і мішаних 
насаджень;  

наводить приклади  
впливу світла на формування, 

ріст і продуктивність дерев;  
негативного впливу на ліс 

стихійних явищ природи.  
Діяльнісний компонент  
формулює означення понять: 

абіотичні чинники, буреломи, «озера 
холоду», фотоперіодизм;  

характеризує   
фітогенні речовини та інші 

домішки атмосфери;  
спектр сонячного світла; процес 

фотосинтезу;  
вплив світла на формування 

деревостанів;  
відношення деревних порід до 

температури;  
шкали відношення деревних порід 

до тепла;  
вплив екстремальних температур 

на ліс;  
вплив лісу на освітленість, 

температуру, вологість та склад 
повітря;  

взаємодію лісу і вітру;  
вибагливість до ґрунтів, вплив 

лісу на формування ґрунтових відмін;  
баланс вологи і його регулювання 

лісом;  
специфічність екологічних 

факторів;  
рельєф і вік, як форми взаємодії 

екологічних факторів;  
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просторі.  
Узагальнення знань про    абіотичні чинники 

життя лісу. (Круглий стіл).  
Спостереження за впливом абіотичних чинни-

ків на ліс на прикладі шкільного саду, дендро-
парку.  

Демонстрація фото негативного впливу 
абіотичних чинників на ліс.  

Ліс і середовище. Класифікація факторів сере-
довища. Специфічність екологічних факторів. 
Співвідношення понять «біогеоценоз», 
«екосистема».  

Рельєф і вік як форми взаємодії екологічних 
факторів. Компоненти екосистеми та її просторова 
структура. Рельєф як розподільник зволоження. 
Трофогенний екологічний ряд. Індикатори троф-
ності: оліготрофи (сосна, береза, зелені мохи, 
брусниця, чорниця, вероніка лікарська та ін.);  

мезотрофи (дуб, липа, ялина, осика, папорот-
ник орляк, медунка вузьколиста, купина 
лікарська);  

мегатрофи (ясен, ільмові, клени, бук, граб, 
ліщина, копитняк європейський).  

Навчальний проект. Вплив абіотичних 
чинників на лісові екосистеми.  

Розвиток лісів і місцезростань. Едафічна сітка 
як метод вивчення екології деревних рослин. 
Рослини - екологічні індикатори.  

Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі 
(лісові біогеоценози, луки, болота, ріки, озера, 
прибережно-водна рослинність). Озеро як 
приклад екосистеми.  

Екскурсія. Екологічні об’єкти в лісовому 
біогеоценозі.  

Хід росту насаджень і умови місцезростання. 
Швидкорослі породи.  

 Залежність темпів росту від густоти дерево-
стану. Ріст чистих та мішаних насаджень. 
Сосново-дубові культури і принцип їх змішування. 
Взаємовідносини підліску з деревними ярусами. 
Екологічні взаємовідносини між рослинами. 
Стійкість лісу проти шкідливих впливів.  

Природні пояси і зони. Вплив зональності та 
поясності на типологію і породний склад лісів. Ліс 
як географічне явище. Хвойні ліси Півночі. Широ-
колистяні ліси помірного поясу. Ліси Серед-
земномор’я та його кліматичних аналогів. Мусонні 
ліси, ліси вологих тропіків. Взаємо-відносини між 
лісом, степом і пустелею. Гірська поясність лісів.  

Дочетвертинні ліси, ліси в четвертинному 
періоді,  голоцені і в історичний час.  

Навчальний проект. Вплив зональності та 
поясності на типологію і породний склад лісів.  

боровий екологічний ряд як 
результат ступенів зволоження;  

залежність ходу росту насаджень 
від умов місцезростання;  

буферний принцип змішування 
сосново-дубових культур;  

стійкість лісу проти шкідливих 
впливів;  

природні пояси і зони; 
індикатори трофності;  

 види екосистем: мікро-, мезо-, 
макроекосистеми, ліс як географічне 
явище;  

хвойні ліси Півночі;  
широколистяні ліси помірного 

поясу;  
ліси Середземномор’я і їх 

аналогів;  
мусонні ліси, ліси вологих тропіків;  
взаємовідносини між лісом, 

степом і пустелею;  
гірську поясність лісів; 

дочетвертинні ліси, ліси в 
четвертиному періоді, голоцені і в 
історичний час;  

порівнює:  
вплив умов місцезростання на 

породний склад лісостанів, 
освітлення, температуру, 
зволоження  у лісових масивах та на 
відкритих просторах;  

пояснює:  
взаємозв’язок лісу із 

середовищем;  
основні закономірності дії 

абіотичних факторів на ліс;  
шляхи пристосування лісу до 

умов існування;  
вплив лісу на світло;  
залежність росту від густоти 

деревостану;  
вплив зональності та поясності на 

типологію та породний склад лісів;  
обґрунтовує:  
необхідність знань про вплив 

абіотичних факторів на ліс для 
лісівництва;  

Ціннісний компонент  
застосовує знання при 

визначенні кислотності лісового 
ґрунту, для спостереження впливу 
абіотичних чинників на місцевий ліс;  

про рельєф як розподільник  
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Практична робота №23. Схематичне 
зображення компонентів екосистеми.  

Екскурсія до лісу. Вивчення екосистем різних 
типів лісових насаджень.  

Практична робота №24. Екосистеми у 
лісовому біогеоценозі. Їх значення в екології.  

Навчальний проект. Класифікація факторів 
середовища. Специфічність екологічних 
факторів.  

Лісові вечорниці. Захист рефератів та нав-
чальних проектів на тему: «Екологічні системи».  

зволоження при закладанні лісових 
масивів.  

робить висновки  
про цілісність, саморегуляцію 

екосистеми лісу;  
ліс як єдність організмів і 

середовища;  
вплив умов місцезростання на 

породний склад лісостанів.  
 

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків між 

абіотичними чинниками та продуктивністю лісів, впливом зональності та поясності на 
типологію і породний склад лісових масивів. Вивчення видів екосистем.  

Громадянська відповідальність. Застосування знань при закладанні лісових масивів, 
догляді за насадженнями.  

Здоров’я і безпека. Ліс - єдність організмів і середовища, які позитивно впливають на 
здоров’я людини та оберігають від стихійних явищ.  

Підприємливість і фінансова грамотність. Формування, будівництво та експлуатація 
екологічних об’єктів у лісовому біогеоценозі.  

 

6 
 

Підсумкові заняття  

6 Оформлення щоденників дослідницької роботи. Проведення конференції.  
Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік.  

 
 
 
 

Навчально-тематичний план гуртка «Юні лісівники»  
(другий рік навчання)  

 

№ 

п/п 

 

Назва розділу 

 

Кількість годин 

Теоре -
тичних 

Прак -
тичних 

Всього 

1. Розділ І. Основи дендрології. Лісові лікарські рослини.  15 15 30 

2. Розділ ІІ. Рекреаційний потенціал лісу. Парки і лісопаркові 
зони. Пам’ятки природи. Екологічні стежки в лісах. 

10 20 30 

3. Розділ ІІІ.  Біосфера. 12 15 27 

4. Розділ ІV. Лісові культури.  15 12 27 

5. Розділ V. Вирощування лісових насаджень. Формування лісу.  12 12 24 

6.  Розділ VІ. Гриби лісових біогеоценозів. 15 12 27 

7. Розділ VІІ. Шкідники та хвороби лісу. Інтегрований захист 
лісу від шкідників та хвороб.    

15 12 27 

8. Розділ VІІІ. Охорона лісів і лісонасаджень.  12 9 21 

9. Підсумкове заняття.  - 3 3 

 Разом:  106 110 216 
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Навчальна програма гуртка «Юні лісівники»  
(другий рік навчання, основний рівень,  216 год.)  

 

К-
ть 
год. 

Зміст навчального матеріалу  Очікувані результати навчально- пізнавальної 
діяльності  

 

30 
 

Розділ І. Основи дендрології. Лісові лікарські рослини.  

Дендрологія як наука.  
Дендрологічні особливості деревних 

рослин. Властивості, ареал та значення 
основних лісоутворюючих деревних та 
чагарникових видів (бук, дуб, граб, 
береза, тополя, осика, клен, сосна, 
ялина, модрина, ялиця, калина, бузина, 
глід, малина, ожина, ліщина, терен 
колючий). Ліс як природний захисник 
ланів. Лісогосподарське регулювання 
вітру. Полезахисні смуги та їх роль у 
боротьбі з посухою, суховіями. 
Конструкції полезахисних смуг: 
непродуваючі, ажурна смуга, 
продуваюча лісосмуга. 

Навчальний проект.  
Полезахисні смуги та їх роль у 

боротьбі з посухою, суховіями.  
Інтродукція деревних рослин. 

Дендрологічні особливості 
найпоширеніших деревних рослин своєї 
місцевості.  

Навчальний проект.  
Інтродукція деревних рослин.  
Найпоширеніші деревні та 

чагарникові лікарські рослини, їх 
характеристика.  Біоекологічні та 
фітотерапевтичні властивості. Вміст 
БАР та їх дія на організм людини.  

Трав’янисті лікарські рослини наших 
лісів, їх характеристика. Правила 
збирання, зберігання та використання 
лікарської сировини.  

Практична робота №1.  
Ознайомлення з основними видами 

дерев та чагарників місцевих лісів за 
гербарними зразками та 
фотоматеріалами. 

Практична робота №2.  
Визначення дерев та чагарників за 

визначниками. 
Практична робота №3.  
Розрахунок потреб у посадковому 

матеріалі, інвентарі для створення 
ажурної лісосмуги.  

Вихованець гуртка:  
Знанєвий компонент  
називає  
основні лісоутворюючі породи; 

найпоширеніші лісові лікарські рослини, 
правила їх збирання, сушіння, зберігання, 
дендрологічні особливості дерев’янистих  
рослин;  

формулює означення понять  
дендрологія, інтродукція, акліматизація, 

полезахисні смуги.  
Діяльнісний компонент  
характеризує  
біологічні особливості основних дерев та 

кущів лісу;  
використання деревини в народному 

господарстві;  
методи інтродукції деревних рослин; 

найпоширеніші деревні, чагарникові та 
трав’янисті лікарські рослини, їх біоекологічні 
та фітотерапевтичні властивості;  

пояснює  
значення знань з біології, дендрології 

дерев та чагарників для успішного ведення 
лісового господарства.  

Ціннісний компонент  
застосовує знання  
для визначення основних лісоутворюючих 

видів дерев, чагарників лікарських рослин;  
виявлення типології місцевих лісів;  

 при збиранні, зберіганні та використанні 
лікарської сировини;  

для розрахунку потреб у садивному 
матеріалі, інвентарі при створенні 
полезахисних лісосмуг різних конструкцій;   

робить висновки про  
необхідність знань дендрології для 

правильного лісокористування;  
доцільність інтродукції деревних рослин, 

зумовленої їх високою продуктивністю, 
стійкістю, якістю деревини та господарським 
значенням.  
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Практична робота №4. Заготівля 
лікарської сировини.  

Екскурсія до шкільного дендропарку, 
лісу, ботанічного саду для ознайом-
лення із основними деревними та чагар-
никовими видами. Захист навчальних 
проектів.  

Спостереження за біоекологічними 
особливостями основних видів дерев 
місцевого лісу.  

Демонстрація гербарію дерев та 
чагарників.  

 
 

Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток.  Властивості, ареал та значення основних 

лісоутворюючих деревних та чагарникових видів. Правила збирання, зберігання та 
використання лікарської сировини.  

Громадянська відповідальність.  
Ліс як природний захисник ланів. Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посухою, 

суховіями.  
Здоров’я і безпека. Найпоширеніші деревні, чагарникові та трав’янисті лікарські 

рослини.  Біоекологічні та фітотерапевтичні властивості.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Створення полезахисних лісосмуг. 

Заготівля та використання лікарської сировини. 
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Розділ ІІ. Рекреаційний потенціал лісу. Парки і лісопаркові зони. Пам’ятки природи. 
Екологічні стежки в лісах. 

 Ліс і його роль в організації 
відпочинку та оздоровленні населення. 
Оздоровча й санітарно-гігієнічна функція 
лісу. Ліс як фактор розвитку 
рекреаційної діяльності. Рекреаційний 
потенціал рівнинних та гірських лісів. 
Створення та облаштування рекреа-
ційних зон. Еколого-економічні основи 
рекреаційного лісокористування.  

Практична робота №5. Складання 
плану дендропарку, зони відпочинку.  

Навчальний проект. Роль лісів в 
організації відпочинку та оздоровленні 
населення.  

Заповідні території та їх значення для 
рекреаційного користування. Основні 
принципи раціонального використання 
лісів з оздоровчою метою.  

Правила поводження в лісових маси-
вах під час відпочинку та при збиранні 
лікарської сировини, грибів, ягід.  

Практична робота №6. Вивчення 
територій та складання картосхеми 
використання рекреаційного потенціалу 
лісів України.  

Основні  показники продуктивності 
лісових масивів.  

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент  
називає  
еколого-економічні основи рекреаційного 

лісокористування;  
заповідні території та їх значення для 

рекреаційного користування;  
основні принципи раціонального 

використання лісів з оздоровчою метою;  
правила поводження в лісових масивах під 

час відпочинку та збирання лікарської 
сировини, грибів, ягід;  

види міських парків, заповідні території;  
формулює означення понять національні, 

ландшафтні парки, заповідники, заказники, 
лісопарки, парки своєї місцевості;  

екологічні стежки;  
архітектурний та ландшафтний стиль;  
масив, алеї, бордюри, альпінарій.  
Діяльнісний компонент  
характеризує  
роль лісу в організації відпочинку та 

оздоровленні населення;  
історію становлення та розвитку садово-

паркового мистецтва;  
міжнародний рівень охорони 

фіторізноманіття;  
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Практична робота №7.  
Визначення показників 

продуктивності лісу.  
Практична робота №8. Робота по 

впорядкуванню дендропарку.  
Екскурсія до хвойного лісу для 

ознайомлення з його оздоровчою дією.  
Бори, як символи вічності та довго-

ліття.  
Охорона навколишнього середовища. 

Міжнародний рівень охорони фіторізно-
маніття. Червона книга МСОП, Бернська 
конвенція, Вашингтонська конвенція 
СІТЕS.  

Практична робота №9. Вивчення 
найбільш відомих парків світу і України 
(пошуково-дослідницька робота).  

Навчальний проект. Охорона 
навколишнього середовища. Міжнарод-
ний рівень охорони фіторізноманіття.  

Історія садово-паркового мистецтва. 
Формування екологічної мережі України.  

Заповідники. Національні природні 
парки. Основні завдання НПП.  

Навчальний проект.  
Заповідники. Національні природні 

парки свого регіону. Їх характеристика.  
Регіональні ландшафтні парки, їх 

роль у збереженні природного різно-
маніття.  

Міські парки культури та відпочинку. 
Меморіальні парки. Спортивні парки. 
Гідропарки, морські, дитячі парки, парки-
виставки.  

Етнографічні парки, музеї під відкри-
тим небом. Лісопарки, їх характерис-
тика.  

Екологічні стежки в паркових зонах 
та лісах. Їхнє значення для вивчення та 
охорони  біорізноманіття.  

Практична робота №10.  
Прокладання екологічної стежки. 

Визначення її станцій.  
Екскурсія на станції екологічної 

стежки, до дендропарку, ботанічного 
саду, гідропарку з метою ознайомлення 
з реліктовими, екзотичними та абориген-
ними представниками рослинного світу.  

Практична робота №11  
Робота на екологічній стежці. Підго-

товка путівника. Захист навчальних 
проектів  

заповідники, національні природні парки, 
регіональні ландшафтні парки, їх значення 
для збереження природного різноманіття, 
основні завдання НПП,  міські парки культури 
та відпочинку, меморіальні, спортивні парки, 
гідропарки, морські, дитячі парки, парки-
виставки, етнографічні парки, музеї під 
відкритим небом, лісопарки, ботанічні сади, 
сквери;  
заповідні території своєї місцевості;  

пояснює  
правила поводження в лісових масивах під 

час відпочинку та при збиранні лікарських 
рослин, грибів, ягід, рекреаційне та естетичне 
значення парків.  

Ціннісний компонент  
застосовує знання  
про поводження в лісових масивах під час 

відпочинку та при збиранні лікарських рослин, 
грибів, ягід;  

для складання плану дендропарку;  
робить висновки про  
необхідність збереження старих та 

будівництва нових парків, які є базою для 
відпочинку населення, пошуково-
дослідницької та наукової діяльності;  

розширення заповідних територій, 
прокладання екологічних стежок у паркових та 
лісових зонах.  
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Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Ліс і його роль в організації відпочинку та 

оздоровленні населення. Ліс як фактор розвитку рекреаційної діяльності.  
Громадянська відповідальність. Охорона навколишнього середовища. Міжнародний 

рівень охорони фіторізноманіття.  
Здоров’я і безпека.  Оздоровча й санітарно–гігієнічна функція лісу.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Створення та облаштування рекреаційних 

зон.   
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Розділ ІІІ. Біосфера.  

 Поняття про біосферу як живу 
оболонку Землі. Вчення Володимира 
Вернадського про біосферу та 
ноосферу. Компоненти, фази і яруси 
біосфери.  

Навчальний проект. Біосфера - 
жива оболонка Землі.  

Продукційний процес у біосфері. 
Межі біосфери. Різноманіття живих 
організмів у біосфері.  

Навчальний проект.  Жива 
речовина біосфери та її властивості.  

Найважливіші зони рослинності 
Землі по виробництву фітомаси. 
Властивості живої речовини біосфери.  
Колообіг речовин у біосфері. Вплив 
живих організмів на газовий склад 
атмосфери.  

Навчальний проект.  
Характеристика найважливіших зон 

рослинності Землі з виробництва 
фітомаси і первинної продукції.  

Біогеоценоз - основна структурна 
одиниця біосфери. Структура біогео-
ценозу: абіотичне оточення; первинні 
продуценти; консументи; редуценти.  

Фітоценоз як сукупність рослинних 
організмів.  Перетворення речовини і 
потік енергії в біоценозі.  

Поняття про організм. Одноклітинні 
та багатоклітинні організми. Еукаріоти 
та прокаріоти.  

Практична робота №13.  
Схематичне зображення компонентів 

біосфери та колообігу речовин. 
Практична робота №14.  
Вивчення фітоценозу дібров.  

Практична робота №15. Робота в 
бібліотеках, читальних залах, інтернет-
клубах. Підготовка до науково-
практичної конференції.  

Екскурсія до лісу для ознайомлення 
з компонентами біосфери.  

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент  
формулює означення понять  

біосфера, ноосфера, первинні продуценти, 
консументи, редуценти.  

Діяльнісний компонент  
характеризує  
вчення В. Вернадського про біосферу;  
компоненти, фази і яруси біосфери, її межі; 

різноманіття живих організмів у біосфері; 
найважливіші зони рослинності Землі;  

колообіг речовин у біосфері; вплив живих 
організмів на газовий склад атмосфери; 
біогеоценоз як основну структурну одиницю 
біосфери; структуру біогеоценозу, популяцію 
як сукупність особин одного виду;  

пояснює  
продукційний процес у біосфері; фітоценоз 

як сукупність рослинних організмів; 
перетворення речовини і потік енергії в 
біоценозі;  

обґрунтовує  
 основну структурну одиницю біосфери; 
поняття про біосферу як живу оболонку Землі.  

Ціннісний компонент  
висловлює судження про біосферу як живу 

оболонку Землі, компоненти, фази і яруси 
біосфери, їх значення в природі та житті 
людини;  

застосовує знання про  
вплив живих організмів на газовий склад 

атмосфери; живу речовину біосфери та її 
властивості; фітоценоз як сукупність 
рослинних організмів під час виконання 
практичних робіт та при перебуванні в лісових 
масивах.  
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Конференція з теми «Біосфера». 
Захист навчальних проектів.  

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток.  
Різноманіття живих організмів у біосфері. Найважливіші зони рослинності Землі по 

виробництву фітомаси і первинної продукції.  
Громадянська відповідальність. Ноосфера - як сфера єдності природи і суспільства.  
Здоров’я і безпека. Перетворення речовини і потік енергії в біоценозі.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Найважливіші зони рослинності Землі по 

виробництву фітомаси. Використання її в народному господарстві.  
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Розділ ІV. Лісові культури. 

 Розвиток лісокультурної справи в 
Україні. Геоботанічне, лісокультурне, 
лісогосподарське районування та 
природні умови України.  

Навчальні проекти:  
1. Історія розвитку лісокультурної 

справи в Україні.  
2. Залежність  типів лісів від при-

родних,  лісорослинних умов, геобота-
нічного, лісокультурного, лісогосподар-
ського районування.  

 Типи лісорослинних умов.  
Доцільність створення штучних лісо-

вих насаджень. Взаємодія деревних 
порід при їх сумісному вирощуванні в 
лісових культурах. Категорії лісокуль-
турних площ. Густота лісових культур. 
Технологія створення і вирощування 
лісових культур до їх зімкнення.  

Навчальний проект. Типи 
лісорослинних умов місцевого 
лісогосподарського підприємства.  

Організація і планування лісокуль-
турних робіт. Обробіток  ґрунту. Підбір 
порід. Методи й способи створення 
лісових культур. Лісовідновлення. Лісо-
розведення. Види лісових культур. Типи, 
способи, схеми змішування деревних 
порід та розміщення посадкових місць. 
Технічне приймання, інвентаризація та 
доповнення лісових культур. Догляд за 
культурами до їх зімкнення. Сприяння 
природному відновленню лісу. 
Переведення лісових культур у покриту 
лісом площу.  Використання добрив. 
Реконструкція малоцінних насаджень 
лісокультурними методами. Заліснення 
еродованих земель. Створення та 
вирощування лісових культур у 
лісогосподарських районах. Введення у 
лісові культури порід-інтродуцентів.  

Вихованець гуртка:  
Знаннєвий компонент  
називає  
геоботанічні, лісокультурні та 

лісогосподарські райони України; типи 
лісорослинних умов;  

категорії лісокультурних площ; види 
лісових культур;  

методи й способи створення лісових 
культур;  

формулює означення понять  
лісовідновлення, лісорозведення; технічне 

приймання.  
Діяльнісний компонент  
характеризує  
геоботанічне, лісокультурне та 

лісогосподарське районування; природні 
умови України, типи лісорослинних умов;  

взаємодію деревних порід при їх сумісному 
вирощуванні в лісових культурах; технологію 
створення і вирощування лісових культур до їх 
зімкнення, підбір порід;  

методи й способи створення лісових 
культур;  

пояснює  
типи, способи, схеми змішування деревних 

порід та способи розміщення посадкових 
місць.  

Ціннісний компонент  
застосовує знання при  
підборі порід; використанні міндобрив; 

реконструкції малоцінних насаджень, 
залісненні еродованих земель; 

робить висновки про  
необхідність створення лісових культур у 

відповідності до лісогосподарського 
районування та природних умов;  

доцільність створення штучних лісових 
насаджень.  
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Навчальний проект.  Методи та 
способи заліснення еродованих земель. 
Створення та вирощування лісових 
культур у лісогосподарських районах.  

Екскурсія до лісу з метою ознайом-
лення з різними лісокультурними 
площами.  

Практична робота №16.  
Розрахунок оптимальної густоти 

лісових культур.  
Практична робота №17.  
Доповнення та ремонт соснових 

насаджень.  
Практична робота №18.  
Вплив різних доз мінеральних 

добрив на ріст і розвиток сіянців сосни 
звичайної (робота в теплицях лісгоспу). 
Захист навчальних проектів.  

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Створення та вирощування лісових культур у 

лісогосподарських районах.  
Громадянська відповідальність. Розвиток лісокультурної справи в Україні. Зростання 

лісистості регіонів.  
Здоров’я і безпека. Догляд за культурами до їх зімкнення. Сприяння природному 

відновленню лісу.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Організація і планування лісокультурних 

робіт. Розрахунок оптимальної густоти лісових культур.  
 

24 
 

Розділ V. Вирощування лісових насаджень. Формування лісу. 

 Формування та розвиток лісу. 
Самосів і підріст під наметом лісу. 
Штучне лісовідновлення. Склад культур. 
Чисті і змішані культури. Змикання крон 
у молодняках. Доповнення природного 
лісовідновлення.  

Навчальний проект.  
Формування та розвиток лісу. 

Штучне лісовідновлення. 
Зміна порід. Зміна порід ялини євро-

пейської та сосни звичайної м’яколистя-
ними породами (березою і осикою). 
Зміна дуба м’яколистяними породами.  

Догляд за молодим лісом. Види дог-
ляду. Технологія догляду за лісонасад-
женнями. Суцільно-лісосічне господар-
ство. Система рубок як засіб формуван-
ня і раціонального використання дерев-
них насаджень. Рубки догляду за лісом. 
Умови природного лісовідновлення на 
лісосіках головного користування. Рубки 
головного лісокористування.  

Навчальний проект.  
Система рубок як засіб формування 

Вихованець гуртка: 
Знаннєвий компонент 
називає  
основні етапи розвитку лісу: відновлення, 

формування, зрілість, старіння;  
види догляду за молодим лісом; 
формулює означення понять  
відновлення, формування, зрілість, 

старіння, хаща, жердяк;  рубки: освітлення, 
санітарні, прохідні, головні.  

Діяльнісний компонент 
характеризує  
основні етапи формування лісу: хаща, 

жердняк, середньовіковий деревостан, 
достигання;  

загальні закономірності зміни порід;  
системи рубок як засіб формування і 

раціонального використання деревних 
насаджень;  

головні рубки лісу;  
пояснює  
причини змін порід; залежність 

формування лісу від екологічних умов; 
обґрунтовує  
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і раціонального використання деревних 
насаджень.  

Практична робота №19.  
Висівання насіння дерев і чагарників 

у розсаднику.  
Практична робота №20. Догляд за 

сіянцями та лісонасадженнями.  
Практична робота №21. Робота по 

лісовідновленню. Посадка дерев.  
Екскурсія. Ознайомлення з 

організацією догляду за насадженнями 
у лісорозсаднику лісгоспу. Захист нав-
чальних проектів.  

Спостереження за організацією 
робіт по догляду за насадженнями.  

Демонстрація фото та схем різних 
видів рубок догляду.  

необхідність рубок як виду догляду за 
лісом;  

доцільність головних рубок лісу;  
порівнює  
рубки догляду та головні рубки.  
Ціннісний компонент  
застосовує знання  
під час проведення практичних та 

лісогосподарських робіт при  догляді за 
сіянцями та насадженнями; 

робить висновки про  
необхідність проведення рубок догляду за 

лісом для науково-обґрунтованого ведення 
лісового господарства. 

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Формування та розвиток лісу. Догляд за 

молодим лісом.  
Громадянська відповідальність. Суцільно-лісосічне господарство. Система рубок як 

засіб формування і раціонального використання деревних насаджень.  
Здоров’я і безпека. Організація догляду за насадженнями у лісогосподарських 

підприємствах.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Рубки головного лісокористування як 

основа формування фінансових надходжень підприємства. Роботи по лісовідновленню.  
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Розділ VІ. Гриби лісових біогеоценозів.  

 Гриби як безхлорофільні організми. 
Коротка характеристика екологічних груп 
грибів: ґрунтові, домові, водні, гриби-
паразити рослин і тварин, гриби, що роз-
виваються на промислових матеріалах.  

Навчальний проект.  
Коротка характеристика 

екологічних груп грибів. 
Будова, розмноження, живлення 

грибів. Поняття про симбіоз. Поширення 
грибів у природі. Різноманітність 
шапкових грибів. Їстівні шапкові гриби. 
Вплив лісової типології на поширення 
їстівних грибів.  

Правила збирання грибів. Умовно 
їстівні й отруйні гриби. Відмінні та 
спільні особливості отруйних і їстівних 
грибів.  

Навчальний проект. Відмінність та 
спільність особливостей отруйних і 
їстівних грибів.  

Практична робота №22.  
Визначення та розпізнавання їстів-

них, умовно їстівних і отруйних грибів за 
колекціями та фотодокументами.  

Вихованець гуртка:  
Знаннєвий компонент  
називає  
екологічні групи грибів: ґрунтові, домові, 

водні, гриби-паразити рослин і тварин, гриби, 
що розвиваються на промислових матеріалах;  

їстівні шапкові гриби; умовно їстівні та 
отруйні гриби; плісняві та дереворуйнуючі 
гриби;  

формулює означення понять про  
симбіоз;  
дріжджі як одноклітинні нерухомі організми;  
 правила збирання грибів.  
Діяльнісний компонент  
характеризує  
екологічні групи грибів: ґрунтові, домові, 

водні, гриби-паразити рослин і тварин, гриби, 
що розвиваються на промислових матеріалах;  

біологічні особливості найбільш поширених 
грибів;  

будову, розмноження, живлення грибів;  
вплив лісової типології на поширення їстівних 
грибів;  

вплив господарської діяльності людини на 
видовий склад грибів;  
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Плісняві гриби. Характеристика 
найбільш поширених пліснявих грибів 
(мукор, пеніцил, аспергіл). Дріжджі як 
одноклітинні нерухомі організми.  

Ксилотрофи -  дереворуйнуючі гриби. 
Біологічна характеристика найбільш 
поширених дереворуйнуючих грибів - 
несправжнього опенька, іудиного вуха, 
гливи звичайної, трутовика парканового, 
ремерії тощо.  

Навчальний проект. Біологічна 
характеристика найбільш поширених 
дереворуйнуючих грибів.  

Вплив господарської діяльності 
людини на видовий склад грибів. 

 Культивування грибів.  
Навчальний проект.  
Антропогенний плив  на видовий 

склад грибів. Культивування грибів.  
Екскурсія до нижнього складу, теп-

личного господарства для визначення 
грибів, що руйнують деревину, ознайом-
лення зі способами вирощування грибів.  

Практична робота №23.  
Культивування їстівних грибів. 

Закладання і проведення дослідів (у 
теплицях). Роль грибів в природі та їх 
господарське значення.  

Круглий стіл із участю інженерів 
лісового господарства. Захист навчаль-
них проектів.  

найбільш поширені плісняві гриби;  
пояснює  
правила визначення та розпізнавання 

їстівних, умовно їстівних і отруйних грибів;  
строки збирання їстівних грибів.  
Ціннісний компонент  
застосовує знання при  
збиранні, зберіганні та культивуванні 

грибів;  
приготуванні грибних страв;  
боротьбі із пліснявими і дереворуйнуючими 

грибами; 
робить висновки про  
харчову цінність їстівних грибів;  
 негативну дію пліснявих та 

дереворуйнуючих грибів.  

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Їстівні, умовно їстівні й отруйні гриби. 

Неінфекційні та інфекційні грибкові хвороби дерев.  
Громадянська відповідальність. Вплив господарської діяльності людини на видовий 

склад грибів. Культивування грибів.  
Здоров’я і безпека. Правила збирання, зберігання та використання грибів.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Заготівля й культивування  їстівних грибів.  
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Розділ VІІ. Шкідники та хвороби лісу. Інтегрований захист лісу  
від шкідників та хвороб.  

 Основи лісової ентомології та 
фітопатології. Місце комах у системі 
тваринного світу. Біологія, систематика і 
класифікація комах. Екологія лісових 
комах.  

Навчальний проект.  
Представники  класу  комах у 

системі тваринного світу.  
Лісогосподарське значення комах. 

Типи пошкоджень та шкода, яку завда-
ють комахи. Головні шкідники лісу: хвоє- 
та листогризучі шкідники лісу, стовбу-рові 

Вихованець гуртка:  
Знаннєвий компонент  
називає  
найпоширеніших шкідників та основні 

хвороби лісу, методи боротьби з ними;  
формулює означення понять  
первинні та вторинні шкідники лісу;  
методи боротьби: агротехнічні, фізико-

механічні, хімічні, біологічні.  
Діяльнісний компонент  
характеризує  
місце комах  у системі тваринного світу;  
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шкідники, шкідники підземних частин 
рослин, наземної частини моло-дих 
насаджень. Шкідники шишок, плодів і 
насіння, технічні шкідники: короїди, паву-
тинні кліщі, щитівки і псевдощитівки, хер-
меси, пильщики, соснова совка, непарний 
шовкопряд  та методи боротьби з ними. 
Найпоширеніші шкідники листяних порід: 
рогохвости, листяні метелики, золото-
гузки, листовійки, великий дубовий 
вусань, тополевий вусань, хрущ травне-
вий та ін., їх вплив на продуктивність 
деревостанів. Корисні лісові комахи і 
ентомопатогенні мікро-організми.  

Навчальний проект. Головні 
шкідники  лісу, їх характеристика. 

Основні групи та типи хвороб рослин, 
їх характеристика.  

Найпоширеніші групи фітопатогенних 
організмів.  

Неінфекційні хвороби дерев. 
Інфекційні або паразитичні хвороби. 
Типи хвороб: гниль, відьмині мітли, 
деформація, пліснявіння насіння, 
листкова мозаїка, листкова плямистість, 
борошниста роса, смоляний рак сосни. 
Первинні ознаки захворювання.  

Навчальний проект.  
Характеристика основних груп та 

типів хвороб рослин.  
Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи 

боротьби з шкідниками. Механізми та 
отрутохімікати.  

Класифікація та характеристика ме-
тодів і засобів захисту лісових насад-
жень від хвороб: фізико-механічний, 
хімічний, біологічний.  

 Навчальний проект.  
Класифікація та характеристика 

методів і засобів захисту лісових 
насаджень від хвороб. 

Практична робота №24. 
Створення виробничого календар-

ного плану моніторингу та боротьби зі 
шкідниками й хворобами лісових 
насаджень із використанням механічних 
і біологічних засобів боротьби.  

Практична робота №25.  
Обстеження лісонасаджень на 

наявність комах-шкідників.  
 Визначення шкідників за зовнішнім 

виглядом та характером пошкодження 
лісових насаджень.  

екологію лісових комах;  
типи пошкоджень деревних рослин;  
біологічні особливості найпоширеніших 

шкідників лісу;  
основні групи і типи хвороб, методи 

боротьби із хворобами та шкідниками;  
пояснює  
вплив шкідників і хвороб на ріст і розвиток 

лісу;  
негативний вплив хімічних методів 

боротьби з шкідниками та хворобами на 
оточуюче середовище та людину.  

Ціннісний компонент  
оцінює  

 місце комах у системі тваринного світу, 
діяльність корисних лісових комах і 
ентомопатогенних організмів;  

класифікує та характеризує методи і 
засоби захисту лісових насаджень; 

застосовує знання  
для виявлення шкідників та хвороб за 

зовнішнім виглядом,  характером пошкоджень 
дерев;  

під час використання біологічного методу 
боротьби із ними;  

робить висновки про  
необхідність боротьби зі шкідниками і 

хворобами лісу;  
переваги біологічного методу боротьби із 

шкідниками та хворобами лісу.  
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Практична робота №26.  
Обстеження лісонасаджень на 

ураження хворобами. Визначення 
хвороб деревних рослин. Створення 
сигнальних постів.  

Практична робота №27.  
Біологічний метод боротьби із шкід-

никами лісових культур (використання 
трихограми тощо).  

Захист навчальних проектів.  
Демонстрація колекції комах-

шкідників та грибів-паразитів лісу; 
гербарію хвороб дерев’янистих рослин.  

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Біологія, систематика класифікація, екологія, 

лісогосподарське значення лісових комах.  
Громадянська відповідальність. Головні шкідники і хвороби лісу та методи боротьби з 

ними.  
Здоров’я і безпека. Переваги біологічного методу боротьби із шкідниками та хворобами 

лісу.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Створення виробничого календарного 

плану моніторингу та боротьби зі шкідниками й хворобами лісових насаджень із 
використанням механічних і біологічних засобів боротьби.  
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Розділ VІІІ. Охорона лісів і лісонасаджень.  

 Організація охорони лісів. Структура і 
завдання державної лісової охорони. 
Обов’язки інженера з охорони й захисту 
лісу та єгеря.  

Причини виникнення лісових пожеж. 
Гасіння пожеж. Правила безпеки.  

Характеристика порушень лісового 
законодавства: самовільні рубки; пору-
шення правил поведінки під час розве-
дення вогнищ тощо. 

 Відпускні та порубочні клейма, їх 
застосування. Порядок притягнення до 
відповідальності за порушення.  

Практична робота № 28.  
Визначення пожежонебезпечних 

лісових ділянок.  
Практична робота №29.  
Ознайомлення з оформленням доку-

ментації про порушення лісового 
законодавства. Заповнення актів про 
порушення.  

Лісомисливське господарство та 
рибальство. Безпечні правила 
полювання.  

Практична робота № 30.  
Оформлення дозволів на 

проведення полювання.  
 

Вихованець гуртка:  
Знаннєвий компонент  
називає:  
способи і прийоми охорони лісових насад-

жень; обов’язки інженера з охорони та захисту 
лісу і єгеря;  

структуру і завдання державної лісової 
охорони;  

формулює означення понять:  
самовільні рубки; відпускні та порубочні 

клейма.  
Діяльнісний компонент  
характеризує:  
причини виникнення лісових пожеж;  
методи і способи їх гасіння;  
правила безпеки;  
інші порушення лісового законодавства;  
пояснює:  

негативні результати порушення лісового 
законодавства з охорони та захисту лісу;  

порядок притягнення до відповідальності за 
порушення.  

Ціннісний компонент  
робить висновки про:  
удосконалення законодавства щодо 

охорони і захисту лісу;  
проведення роз’яснювальної та агітаційної 

роботи з цього питання;  
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необхідність дотримання правил полю-
вання і протипожежної безпеки  

 Наскрізні змістовні лінії.  
Екологічна безпека і сталий розвиток. Організація охорони лісів - запорука сталого 

розвитку суспільства.  
Громадянська відповідальність. Науково-обґрунтоване користування лісовими 

масивами. Порядок притягнення до відповідальності за порушення.  
Здоров’я і безпека. Виникнення пожежі в лісовому масиві – екологічна катастрофа. 

Попередження її – боротьба за здоровий спосіб життя.  
Підприємливість і фінансова грамотність. Науково – обґрунтована організація рубок 

та полювання як основа ефективного лісокористування.  

 
3 

 

Підсумкове заняття. 

3 Оформлення результатів спостережень за представниками рослинного і тваринного 
світу. Презентація навчальних проектів.  
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Календарно-тематичне планування проведення 

навчальних занять гуртка «Юні лісівники»  

 

Календарно-тематичне планування занять гуртка «Юні лісівники»  

(перший рік навчання (початковий рівень), 216 год.)  
/ Планування розділів і тем складено відповідно до Програми та сезоних особливостей 

навчального року /  

№ 
теми 
з/п  

 
Назви розділів і тем  

К- 
сть 
год. 

Дата 

  

Вступ.  
 

6 
 

 
1. 

Ліс як рослинне угруповання. Історія розвитку лісівництва у 
працях науковців. Законодавство України про охорону природи та 
лісове господарство.  Предмет і методологія лісівництва. 
Значення лісу в економіці країни.  

Практична робота №1. Природні таємниці лісу. 
Характеристика недеревних ресурсів. Опрацювання карти 
місцевого лісництва.  

Навчальні проекти.  
1. Ліс як елемент земної поверхні.  
2. Значення лісу в економіці країни.  
Демонстрація портретів видатних вітчизняних лісівників; карти 

місцевого лісництва; фото- і гербаріїв  лікарських та харчових 
рослин.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

2. Екскурсія. Ліси як природний комплекс. Ознайомлення з 
недеревними ресурсами лісу та їх значенням у народному 
господарстві. Спостереження за природою лісу.  

3  

  

Розділ І. Ліс як природна екосистема. Поняття про ліс та 
його компоненти.  

 

18 
 

3. Поняття про лісостан та деревостан. Морфологія лісового 
масиву.  Ріст дерев у лісі та на просторі. Таксаційна формула 
порід. Бонітет як показник продуктивності.  Фази розвитку 
деревостану. Гострота конкуренції в деревостанах. Структура 
лісового масиву.  

(Демонстрація фото різних типів деревостанів).  

3  

4. Екскурсія. Класифікація дерев за їх ростом та розвитком. 
Визначення фаз розвитку деревостану.  

3  

5. Вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери та основні 
лісоутворювачі. Взаємовплив дерев у лісі. Класифікація та 

3  
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диференціація  дерев. Деревостан як комплекс популяцій. 
Рослини – компоненти лісу.  

Навчальні проекти.  
1.Ліс як біогеоценоз.  
2. Рослини – компоненти лісу.  

6. Екскурсія до лісу, парку на тему «Ліс як природна 
екосистема». Спостереження за морфологією лісу.  

3  

7. Практична робота №2 Визначення морфології деревостану 
лісу.  

3  

8. Підсумкове заняття з тем розділу І.  Ліс як природна 
екосистема.  Поняття про ліс та його компоненти. Захист 
навчальних проектів.  

3  

  

Розділ ІІ. Розмноження лісових деревних і кущових порід. 
Заготівля насіння та вирощування посадкового матеріалу.  

 

36 
 

9. Природне поновлення лісу. Лісове насінництво і селекція. 
Методи обліку і оцінки природного поновлення лісу. Правила 
висаджування сіянців дерев на різних площах. Використання 
техніки в лісовому господарстві. Заняття проводиться у 
базовому лісогосподарському підприємстві (тепличне 
господарство та машино-тракторний парк).  

3  

10. Плодоношення й терміни дозрівання насіння деревних та 
чагарникових порід. Вплив кліматичних зон, місця зростання, віку 
і біоекологічних особливостей деревостану на плодоношення.  

Навчальний проект. Штучне лісорозведення. Плодоношення 
лісових культур.  

Спостереження за термінами дозрівання плодів та насіння.  

3  

11. Практична робота №3. Збір плодів і насіння лісових деревних 
та кущових порід для потреб базового лісового господарства і 
виготовлення саморобних навчальних посібників.  

3  

12. Стратифікація. Терміни заготівлі, правила і методика  збері-
гання насіння лісових культур.  Підготовка насіння до висівання. 

3  

13. Практична робота №4. Вивчення лісонасінних ділянок. 
Заготівля насіння лісових культур.  

3  

14. Практична робота №5. Вивчення будови плодів і насіння. 
Підготовка насіння до висівання. Відбір насіння дуба звичайного 
методом флотації. Закладка насіння трав’янистих рослин на 
зберігання.  

3  

15. Лісові тепличні господарства, розсадники, шкілки та 
вирощування садивного матеріалу. Застосування мінеральних 
добрив та інноваційних технологій при вирощуванні посадкового 
матеріалу.  

Навчальний проект. Застосування інноваційних технологій 
при вирощуванні посадкового матеріалу в лісових тепличних 

3  
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господарствах, розсадниках, шкілках. 

16. Практична робота №6. Розрахунок потреб у насінні, 
посадковому матеріалі, інвентарі (на задану площу) за науково 
обґрунтованими схемами посіву або посадки. 

3  

17. Практична робота №7. Висівання насіння в теплицях, 
розсадниках, шкілках та на землях ДЛФ. Розмноження дуба 
звичайного методом «шпигування», головних лісоутворюючих 
порід - саджанцями.  

Спостереження за появою сходів лісових культур у 
розсадниках і теплицях.  

3  

18. Практична робота №8. Інвентаризація лісонасаджень та 
догляд за ними.  

3  

19. Практична робота №9. Догляд за сіянцями деревних і 
кущових порід. Відбір сіянців лісових дерев і кущів у різних 
фенофазах розвитку для створення гербарію.  

3  

20. Практична робота №10. Виготовлення та демонстрація 
саморобних навчальних посібників.  

Захист навчальних проектів.  

3  

  

Розділ ІІІ. Лісова типологія. Рослини - компоненти лісу. 
 

33 
 

21. Типи лісів. Лісівничо-екологічна типологія. Зародження лісової 
типології. Вчення про типи насаджень Г.Ф. Морозова.  

3  

22. Гігротопи та трофотопи. Гігротопні типи лісових насаджень, їх 
характеристика.  

3  

23. Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за 
вибагливістю до вологи.  

Навчальний проект. Характеристика рослин-індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до вологи. 

3  

24. Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за 
вибагливістю до родючості ґрунту.  

3 
 

 

25. Практична робота №11. Вивчення рослин-індикаторів і їх 
екологічних груп за вибагливістю до вологи й родючості ґрунту.  

 Навчальний проект. Характеристика рослин-індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до родючості ґрунту.  

3  

26. Характеристика трофотопних типів лісів.  
Бори. Типологія соснових лісів: зеленомохові, чорницево-

зеленомохові, чорницеві, лишайникові, орлякові, квасеницеві та 
зірочникові соснові ліси.  

Навчальний проект. Характеристика трофотопних типів лісів 
свого регіону.  

3  

27. Субори. Дубово-соснові ліси. Сосново-дубові, березово-
соснові, сосново-дубово-грабові й березові ліси. Діброви. 
Судіброви. Характерні особливості темних та світлих 
широколистяних лісів. Ранньовесняні ефемероїди як індикатори 
темних листяних лісів.  

3  
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28. Значення лісової типології для теорії і практики лісового 
господарства. Властивості, ареал та значення дерев і чагарників.  

3  

29. Практична робота №12. Визначення основних 
лісоутворюючих порід  та типології найближчого лісу. 

3  

30. Екскурсія. Вивчення морфології місцевого лісу. 3  

31. Конференція. Значення лісової типології у 
лісогосподарському виробництві.  

Захист навчальних проектів. 

3  

  

Розділ ІV. Ліс і фауна.  
 

21 
 

32. Загальні відомості про фауну лісу. Роль тварин у житті лісу. 
Найпоширеніші представники лісової фауни. Сезонні міграції 
тварин.  

Навчальний проект. Роль тварин у житті лісу.  

3  

33.  Мікрофауна. Ґрунтові тварини. Шкідливі й корисні комахи.  
Практична робота №13. Вивчення видового складу лісових 

комах за колекцією.  

2 
 
1 

 

34. Комахоїдні птахи, їх різноманітність і біологічне значення. 
Ярусність гніздівлі птахів у лісових масивах.  

Демонстрація фото птахів.  

3  

35. Практична робота №14. Виготовлення та розвішування 
годівниць для птахів.  

3  

36. Ссавці. Місця мешкання і особливості живлення лісових 
тварин. Специфічний вплив окремих груп  фауни на 
продуктивність та біоекологічну стійкість лісів.  

Демонстрація фото ссавців.  
Навчальний проект.  Специфічний вплив окремих груп фауни 

на  продуктивність та біоекологічну стійкість лісів. 

3  

37. Лісова фауна як фактор географічного поширення лісових 
порід. Антропогенний вплив на тваринний світ.  Червона книга 
України. 

Навчальний проект. Вплив НТР на тваринний світ. 
Захист навчальних проектів. 

3  

38. Екскурсія до лісу, дендропарку, зоопарку, природничого 
музею з метою вивчення фауни лісу.  

Спостереження за пошкодженнями деревних рослин. 

3  

    

Розділ V. Основи дослідницької роботи.   
 

33 
 

39. Дослідницька робота учнів у лісівництві. Вимоги до процесу 
дослідження. Пошукова, дослідницька та науково-дослідницька 
робота. Головні завдання науково-дослідницької діяльності.  

3   
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40. Принципи фенології деревних рослин. Фенологія, її значення 
та організація фенологічних досліджень. Методи фенологічних 
спостережень за сезонними явищами у світі рослин. Фенологічні: 
картографування, індикація, прогнозування. 

Навчальний проект. Методика організації фенологічних 
досліджень. 

3  

41. Методи дослідницької роботи: польовий, лабораторний, 
статистичний, відбору модельних дерев і кряжів для вивчення 
властивостей деревини лісових культур, метод визначення 
кількості річних кілець у ростучих дерев тощо. Методика 
одноразових спостережень. 

3  

42. Методика польового досліду. Основні елементи методики. 
Техніка проведення польових досліджень.  

Математичні та статистичні методи аналізу 
експериментальних даних.  

3  

43. Практична робота №15. Визначення лісових площ для 
проведення фенологічних досліджень. Організація фенологічних 
спостережень (фенологічні спостереження проводяться 
протягом календарного року).  

3  

44. Практична робота №16. Вивчення і дослідження лісових 
культур (за колекцією деревини та гербаріями).  

3  

45. Практична робота №17. Відбір модельних дерев і взірців для 
вивчення фізико-механічних властивостей деревини.  

3  

46. Практична робота №18. Визначення тематики науково-
дослідницьких робіт. Підбір наукової літератури по темах.  

Навчальний проект. Виконання наукових робіт під 
керівництвом учених.  

Демонстрація науково-дослідницьких робіт та їх презентацій.  

3  

47. Практична робота №19. Оформлення щоденників, 
результатів науково-дослідницьких робіт. Підготовка до участі в 
конкурсах, зльотах, науково-практичних конференціях.  

3  

48. Екскурсія до ЗВО або науково-дослідницьких установ.  3  

49. Практична робота №20. Оформлення звіту про екскурсію та 
фенологічні спостереження. Захист навчальних проектів.  

3  

  

Розділ VІ. Екологія лісу.  
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50. Абіотичні чинники життя лісу. Ліс і світло. Відношення 
деревних порід до світла. Класифікація типів освітленості.   
Вплив світла на формування, ріст і продуктивність дерев. Шкала 
тіньовитривалості. Світловий приріст. Рельєф і освітленість.  

3  

51. Ліс і тепло. Горизонтальна та вертикальна поясність і 
зональність лісів. Вплив температур на ліс. Зимове вимерзання 
та зимостійкість.  

3  



 

61 

 

52. Вплив рельєфу на тепловий режим. Способи підвищення 
морозостійкості і зимостійкості деревних рослин. Регулювання 
теплового фактора в лісовому господарстві.  

3  

53. Склад повітря. Вуглекислий газ. Фітогенні речовини та інші 
домішки атмосфери. Лісовий фітоклімат.  

Ліс і вітер. Позитивний та негативний вплив вітру. Полезахисні 
лісові смуги. Лісогосподарське регулювання вітру.  

3  

54. Ліс і вода. Відношення деревних порід до вологи. Вплив опадів 
на поширеність лісів. Засухостійкість і вологолюбність деревних 
порід. Вплив густоти деревостану на вологість ґрунту, природний 
поверхневий і внутрішній стік та гідробаланс. Утримання опадів 
кронами дерев. Випаровування з поверхні ґрунту.  

3  

55. Ґрунти. Кореневі системи. Потужність ґрунту. Класифікація 
місцезростання лісів по родючості (трофності) ґрунтів. Взаємодія 
лісу та ґрунту. Органічний опад, лісова підстилка. Колообіг азоту 
й зольних елементів. Кислотно-лужний баланс. Сезонні явища в 
лісовому ґрунті. Ліс і засолені ґрунти.  

Навчальний проект. Абіотичні чинники життя лісу та їх вплив 
на лісові екосистеми.  

3  

56. Екскурсія. Сезонні явища в лісовому ґрунті.  3  

57. Практична робота №21. Визначення кислотності лісового 
ґрунту.  

3  

58. Практична робота №22. Вплив абіотичних чинників на стан 
дерев у лісі та на відкритому просторі.  

3  

59. Ліс і середовище. Класифікація факторів середовища. 
Специфічність екологічних факторів. Співвідношення понять 
«біогеоценоз», «екосистема».  

3  

60. Рельєф і вік як форми взаємодії екологічних факторів. 
Компоненти екосистеми та її просторова структура. Рельєф як 
розподільник зволоження.  

3  

61.  Практична робота №23. Схематичне зображення 
компонентів екосистеми.  

3  

62. Екскурсія до лісу. Вивчення екосистем різних типів лісових 
насаджень.  

3  

63. Боровий екологічний ряд як результат ступенів зволоження. 
Трофогенний екологічний ряд. Індикатори трофності: оліготрофи, 
мезотрофи, мегатрофи.  

Навчальний проект. Класифікація факторів середовища. 
Специфічність екологічних факторів.  

3  

64. Розвиток лісів і місцезростань. Едафічна сітка як метод 
вивчення екології деревних рослин. Рослини - екологічні 
індикатори. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі. Озеро як 
приклад екосистеми.  

3  

65. Екскурсія. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі.  3  
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Календарно-тематичне планування занять гуртка «Юні лісівники»  

(другий рік навчання (основний рівень), 216 год.)  

/ Планування розділів і тем складено відповідно до Програми та сезонних особливостей 

навчального року /  
 

№ 
теми 

з/п 

 
Назви розділів і тем  

К - 
сть 
год 

Дата 

  

Розділ І. Основи дендрології. Лісові лікарські рослини.  
 

30 
 

1. Дендрологія як наука. Дендрологічні особливості деревних 
рослин. Властивості, ареал та значення основних 
лісоутворюючих деревних і чагарникових видів.  

3  

2. Ліс як природний захисник ланів. Лісогосподарське 
регулювання вітру. Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з 
посухою і суховіями. Конструкції полезахисних смуг: 
непродуваючі, ажурна смуга, продуваюча лісосмуга.  

Навчальний проект. Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з 
посухою, суховіями.  

3  

3. Інтродукція деревних рослин. Дендрологічні особливості 
найпоширеніших деревних рослин своєї місцевості.  

Навчальний проект. Інтродукція деревних рослин.  

3  

66. Хід росту насаджень і умови місцезростання. Швидкорослі 
породи. Залежність темпів росту від густоти деревостану. 

Ріст чистих та мішаних насаджень. Сосново-дубові культури і 
принцип їх змішування. Екологічні взаємовідносини між 
рослинами. Стійкість лісу проти шкідливих впливів.  

3  

67. Природні пояси і зони. Вплив зональності та поясності на 
типологію і породний склад лісів. Ліс як географічне явище. 
Хвойні ліси Півночі. Широколистяні ліси помірного поясу.  

3  

68. Ліси Середземномор’я та його кліматичних аналогів. Мусонні 
ліси, ліси вологих тропіків. Взаємовідносини між лісом, степом і 
пустелею. Гірська поясність лісів. Дочетвертинні ліси, ліси в 
четвертинному періоді, голоцені і в історичний час.  

Навчальний проект. Вплив зональності та поясності на 
типологію і породний склад лісів.  

3  

69. Практична робота №24. Екосистеми у лісовому біогеоценозі. 
Їх значення в екології.  

3  

70. Лісові вечорниці. Захист рефератів та навчальних проектів 
на тему: «Екологічні системи».  

3  

 Підсумкові заняття.  6  

71-
72. 

Оформлення щоденників дослідницької роботи. Проведення 
конференції. Захист навчальних проектів.  

6  
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4. Найпоширеніші деревні та чагарникові лікарські рослини. Їх 
характеристика, біоекологічні й фітотерапевтичні властивості. 
Вміст БАР та їх дія на організм людини.  

3  

5. Трав’янисті лікарські рослини наших лісів, їх характеристика. 
Правила збирання, зберігання і використання лікарської 
сировини.  

3  

6. Практична робота №1. Ознайомлення з основними видами 
дерев та чагарників місцевих лісів за плодами, насінням та 
деревиною.  

3  

7. Практична робота №2. Визначення дерев і чагарників за 
визначниками та гербаріями.  

3  

8. Практична робота №3. Розрахунок потреб у посадковому 
матеріалі, інвентарі для створення ажурної лісосмуги.   

3  

9. Практична робота №4. Заготівля лікарської сировини.   3  
10. Екскурсія до шкільного дендропарку, лісу, ботанічного саду 

для ознайомлення з основними деревними й чагарниковими 
видами. Захист навчальних проектів.  

Спостереження за біоекологічними особливостями основних 
видів дерев місцевого лісу.  

Демонстрація гербарію дерев та чагарників.  

3  

  

Розділ ІІ. Рекреаційний потенціал лісу. Парки і лісопаркові 
зони. Пам’ятки природи. Екологічні стежки в лісах.  

 

30 
 

11.  Ліс і його роль в організації відпочинку та оздоровленні насе-
лення. Оздоровча й санітарно-гігієнічна функція лісу. Ліс як фак-
тор розвитку рекреаційної діяльності. Рекреаційний потенціал рі-
внинних і гірських лісів. Створення й облаштування рекреаційних 
зон. Еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування.  

Практична робота №5. Складання плану дендропарку, зони 
відпочинку.  

Навчальний проект. Роль лісів в організації відпочинку й 
оздоровлення населення.  

2 

 
 
 
 
 
 

1 
 

 

12. Заповідні території та їх значення для рекреаційного 
користування. Основні принципи раціонального використання 
лісів з оздоровчою метою.  

Правила поводження в лісових масивах під час відпочинку і 
збирання лікарської сировини, грибів, ягід.  

Практична робота №6. Вивчення територій і складання кар-
тосхеми використання рекреаційного потенціалу лісів України.  

Навчальний проект. Заповідники. Національні природні парки 
свого регіону.  

2 

 
 
 
 
 

1 

 

13. Практична робота №7. Впорядкування  дендропарку.  3  
14. Основні показники продуктивності лісу.  

Практична робота №8. Визначення показників продуктивності 
лісових масивів.  

3  



 

64 

 

15. Екскурсія до хвойного лісу для ознайомлення з його 
оздоровчою дією.  

3  

16. Бори, як символи вічності та довголіття. Охорона навколиш-
нього середовища. Міжнародний рівень охорони фіторіз-
номаніття. Червона книга МСОП, Бернська конвенція, Вашин-
гтонська конвенція СІТЕS. Історія садово-паркового мистецтва.  

Формування екологічної мережі України. Заповідники. 
Національні природні парки. Основні завдання НПП.   

3  

17. Практична робота №9. Вивчення найбільш відомих 
природних парків світу і України.  

Навчальний проект. Охорона навколишнього середовища. 
Міжнародний рівень охорони фіторізноманіття.  

3  

18. Регіональні ландшафтні парки, їх значення для збереження 
природного різноманіття.  

Міські парки культури і відпочинку. Меморіальні, спортивні 
парки. Гідропарки, морські, дитячі парки, парки-виставки.  

Етнографічні парки, музеї під відкритим небом. Лісопарки, їх 
характеристика.  

Екологічні стежки в паркових зонах і лісах та їх значення для 
вивчення біорізноманіття.  

Практична робота №10. Прокладання екологічної стежки та 
визначення її станцій.  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

19. Екскурсія на станції екологічної стежки, до дендропарку, 
ботанічного саду, гідропарку з метою ознайомлення з 
реліктовими, екзотичними та аборигенними представниками 
рослинного світу.  

3  

20. Практична робота №11 Робота на екологічній стежці. 
Підготовка путівника.  

Захист навчальних проектів.  

3  

  

Розділ ІІІ. Біосфера.  
 

27 
 

21. Поняття про біосферу як живу оболонку Землі.  Вчення В. 
Вернадського про біосферу та ноосферу. Компоненти, фази і 
яруси біосфери.  

Навчальний проект. Біосфера - жива оболонка Землі.  

3  

22. Практична робота №12. Схематичне зображення компо-
нентів біосфери й колообігу речовин в ній.  

3  

23. Продукційний процес у біосфері. Межі біосфери. Різноманіття 
живих організмів у біосфері.  

Навчальний проект. Жива речовина біосфери та її 
властивості.  

3  

24.    Найважливіші зони рослинності Землі по виробництву 
фітомаси. Жива речовина біосфери та її властивості. Колообіг 
речовин у біосфері. Вплив живих організмів на газовий склад 
атмосфери.  

3  



 

65 

 

Навчальний проект. Характеристика найважливіших зон 
рослинності Землі з виробництва фітомаси і первинної продукції.  

25. Біогеоценоз - основна структурна одиниця біосфери. 
Структура біогеоценозу. Фітоценоз як сукупність рослинних 
організмів. Перетворення речовини і потік енергії в біоценозі.  

Поняття про організм. Одноклітинні та багатоклітинні 
організми. Еукаріоти та прокаріоти.  

3  

26. Екскурсія до лісу для ознайомлення з компонентами 
біосфери.  

3  

27. Практична робота №13. Вивчення фітоценозу дібров. Захист 
навчальних проектів.  

3  

28. Практична робота №14. Робота в бібліотеках, читальних 
залах, інтернет-клубах. Підготовка до науково-практичної 
конференції.  

3  

29. Конференція з теми «Біосфера». Захист навчальних проектів.  3  
 Розділ ІV. Гриби лісових біогеоценозів. 27  
 

30. 
Гриби як безхлорофільні організми. Коротка характеристика 

екологічних груп грибів.  
Навчальний проект. Коротка характеристика екологічних груп 

грибів.  

3  

31. Будова, розмноження, живлення грибів. Поняття про симбіоз. 
Поширення грибів у природі. Різноманітність шапкових грибів. 
Їстівні шапкові гриби. Вплив лісової типології на поширення 
їстівних грибів. Правила збирання грибів.  

3  

32. Умовно їстівні та отруйні гриби. Відмінні та спільні особливості 
отруйних і їстівних грибів. Плісняві гриби. Характеристика 
найбільш поширених пліснявих грибів. Дріжджі як одноклітинні 
нерухомі організми.  

Навчальний проект. Відмінність та спільність особливостей 
отруйних і їстівних грибів.  

3  

33. Практична робота №15. Визначення та розпізнавання 
їстівних, умовно їстівних і отруйних грибів за колекціями та 
фотодокументами.  

3  

34. Ксилотрофи - дереворуйнуючі гриби. Біологічна 
характеристика найбільш поширених дереворуйнуючих грибів: 
несправжнього опенька, іудиного вуха, гливи звичайної, трутовика 
парканового, ремерії тощо.  

Навчальний проект. Біологічна характеристика найбільш 
поширених дереворуйнуючих грибів.  

3  

35. Вплив господарської діяльності людини на видовий склад 
грибів. Культивування грибів.  

Навчальний проект. Антропогенний вплив на видовий склад 
грибів. Культивування грибів.  

3  

36. Екскурсія до нижнього складу та тепличного господарства для 3  
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визначення грибів, що руйнують деревину, ознайомлення зі 
способами вирощування грибів.  

37. Практична робота №16. Культивування їстівних грибів. 
Закладання і проведення дослідів (у теплицях). Роль грибів в 
природі та їх господарське значення.  

3  

38. Засідання «Круглого столу» з участю інженерів лісового 
господарства. Захист навчальних проектів.  

3  

 Розділ V. Охорона лісів і лісонасаджень.  21  
39. Організація охорони лісів. Структура і завдання державної 

лісової охорони. Причини виникнення лісових пожеж. Гасіння 
пожеж. Правила безпеки.  

3  

40. Практична робота №17. Визначення пожежонебезпечних 
лісових ділянок.  

3  

41. Характеристика порушень лісового законодавства: самовільні 
рубки; порушення правил поведінки під час розведення вогнищ 
тощо.  

3  

42. Відпускні та порубочні клейма, їх застосування. Порядок 
притягнення до відповідальності за порушення.  

3  

43. Практична робота №18. Ознайомлення з оформленням 
документації про порушення лісового законодавства. Складання 
актів про порушення.  

3  

44. Лісомисливське господарство та рибальство. Правила 
безпечного полювання.  

3  

45. Практична робота № 19. Оформлення дозволів на 
проведення полювання.  

3  

 Розділ VІ. Лісові культури.  27  
46. Розвиток лісокультурної справи в Україні. Геоботанічне, 

лісокультурне, лісогосподарське районування та природні умови 
України.  

Навчальні проекти.  
1. Історія розвитку лісокультурної справи в Україні.  
2. Залежність типів лісів від природних, лісорослинних умов, 

геоботанічного, лісокультурного та лісогосподарського 
районування.  

3  

47. Типи лісорослинних умов. Доцільність створення штучних 
лісових насаджень. Категорії лісокультурних площ. Густота 
лісових культур. Технологія створення і вирощування лісових 
культур до їх зімкнення. Організація і планування лісокультурних 
робіт. Обробіток ґрунту. Підбір порід.  

Навчальний проект: Типи лісорослинних умов місцевого 
лісогосподарського підприємства.  

3  

48. Практична робота №20. Розрахунок оптимальної густоти 
лісових культур.  

3  

49. Методи й способи створення лісових культур.     3  
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Лісовідновлення. Лісорозведення. Види лісових культур. Типи, 
способи, схеми змішування деревних порід та розміщення 
посадкових місць. Технічне приймання, інвентаризація та 
доповнення лісових культур.  

50. Догляд за культурами до їх зімкнення. Сприяння природному 
відновленню лісу. Переведення лісових культур у покриту лісом 
площу.  

3  

51. Використання добрив. Реконструкція малоцінних насаджень 
лісокультурними методами. Заліснення еродованих земель. 
Створення та вирощування лісових культур у лісогосподарських 
районах. Введення у лісові культури порід-інтродуцентів.  

Навчальний проект. Методи і способи заліснення еродованих 
земель. Створення та вирощування лісових культур у 
лісогосподарських районах.  

3  

52. Практична робота №21. Вплив різних доз мінеральних добрив 
на ріст і розвиток сіянців сосни звичайної (робота в теплицях).  

  3  

53. Практична робота №22. Доповнення та ремонт соснових 
насаджень.  

3  

54. Екскурсія до лісу з метою ознайомлення із різними 
лісокультурними площами. Захист навчальних проектів.  

3  

 Тема VІІ. Вирощування лісових насаджень. Формування 
лісу.  

 

24 
 

55. Формування та розвиток лісу. Самосів і підріст під наметом 
лісу. Штучне лісовідновлення. Склад культур. Чисті й змішані 
культури. Змикання крон у молодняках. Доповнення природного 
лісовідновлення.  

Навчальний проект. Формування та розвиток лісу. Штучне 
лісовідновлення.  

3  

56. Практична робота №23. Висівання насіння дерев і чагарників 
у розсаднику.  

3  

57. Зміна порід. Зміна порід ялини європейської, сосни звичайної, 
дуба звичайного м’яколистяними породами.  

Догляд за молодим лісом. Види догляду. Технологія догляду за 
лісонасадженнями. Суцільно-лісосічне господарство.  

3  

58. Екскурсія. Ознайомлення з організацією догляду за насад-
женнями у лісорозсаднику лісгоспу. Захист навчальних проектів.  

Спостереження за організацією робіт по догляду за 
насадженнями.  

3  

59. Практична робота №24. Догляд за сіянцями та 
лісонасадженнями.  

3  

60. Система рубок як засіб формування і раціонального 
використання деревних насаджень. Рубки догляду за лісом.  

3  
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61. Умови природного лісовідновлення на лісосіках головного 
користування. Рубки головного лісокористування.  

Навчальний проект. Система рубок як засіб формування і 
раціонального використання деревних насаджень. Захист 
навчальних проектів.  

Демонстрація фото та схем різних видів рубок догляду.  

3  

62. Практична робота №25. Робота по лісовідновленню. Посадка 
дерев.  

3  

  

Розділ VІІІ. Шкідники та хвороби лісу. Інтегрований захист 
лісу від шкідників і хвороб.  

 

27 
 

63. Основи лісової ентомології та фітопатології. Місце комах у 
системі тваринного світу. Біологія, систематика і класифікація 
комах. Екологія лісових комах.  

Навчальний проект. Представники класу комах у системі 
тваринного світу.  

3  

64. Лісогосподарське значення комах. Типи пошкоджень і шкода, 
яку завдають комахи. Головні шкідники лісу: хвоє- та 
листогризучі, стовбурові шкідники, шкідники підземних частин і 
наземної частини молодих насаджень. Шкідники шишок, плодів та 
насіння, технічні шкідники: короїди, павутинні кліщі, щитівки і 
псевдощитівки, хермеси, пильщики, соснова совка, непарний 
шовкопряд  та методи боротьби з ними.  

Демонстрація колекції комах-шкідників.  

3  

65. Найпоширеніші шкідники листяних порід, їх вплив на 
продуктивність деревостанів. Корисні лісові комахи і 
ентомопатогенні мікроорганізми.  

Навчальний проект. Головні шкідники лісу та їх 
характеристика.  

3  

66. Основні групи і типи хвороб рослин, їх характеристика. 
Найпоширеніші групи фітопатогенних організмів. Неінфекційні 
хвороби дерев. Інфекційні або паразитичні хвороби. Типи хвороб. 
Первинні ознаки захворювання.  

Навчальний проект. Характеристика основних груп і типів 
хвороб рослин.  

Демонстрація грибів-паразитів та гербарію хвороб 
дерев’янистих рослин.  

3  

67. Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби з шкідниками. 
Механізми і отрутохімікати.  

Класифікація та характеристика методів і засобів захисту 
лісових насаджень від хвороб.  

   Навчальний проект. Класифікація та характеристика 
методів і засобів захисту лісових насаджень від хвороб.  

3  
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68. Практична робота №26. Створення виробничого 
календарного плану моніторингу та боротьби зі шкідниками й 
хворобами лісових насаджень із використанням механічних і 
біологічних засобів.  

3  

69. Практична робота №27. Обстеження лісонасаджень на 
наявність комах-шкідників. Визначення шкідників за зовнішнім 
виглядом та характером пошкодження лісових насаджень.  

3  

70. Практична робота №28. Обстеження лісонасаджень на 
ураження хворобами. Визначення хвороб деревних рослин. 
Створення сигнальних постів. Збирання комах для доповнення 
колекції.  

3  

71. Практична робота №29. Біологічний метод боротьби зі 
шкідниками лісових культур.  

Захист навчальних проектів.  

3  

  

Підсумкове заняття.  
 

3 
 

72. Оформлення результатів спостережень за представниками 
рослинного і тваринного світу. Презентація навчальних проектів.  

3  

 

 

Календарно-тематичне планування занять гуртка «Юні лісівники» 

(перший рік навчання, початковий рівень, 144 год.)  
 

№ 
теми 
з/п 

 
Назви розділів і тем  

К - 
сть 
год 

Да-
та 

 Вступ. 4  

 1.   Ліс як рослинне угруповання. Історія  лісівництва. Праці  
вітчизняних лісівників та їх роль у розвитку науки про ліс. Короткі 
відомості про лісові площі України. Законодавство України про 
охорону природи та лісове господарство.  

Демонстрація портретів видатних вітчизняних лісівників; карти 
місцевого лісництва; фото та гербаріїв лікарських, харчових 
рослин.  

2 
 
 
 
 

 

 2. Практична робота №1. Природні таємниці лісу. 
Характеристика недеревних ресурсів. Опрацювання карти 
місцевого лісництва. Захист навчальних проектів.  

Навчальні проекти.  

1. Ліс як елемент земної поверхні. Предмет і методологія 
лісівництва.  

2. Значення лісу в економіці країни.  

2 
 
 

 

  

Розділ І. Ліс як природна екосистема. Поняття про ліс та 
його компоненти.  

 

12 
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 3. Поняття про лісостан та деревостан. Морфологія лісового 
масиву. Ріст дерев у лісі та на просторі. Таксаційна формула 
порід. Бонітет як показник продуктивності.  Фази розвитку дере-
востану. Гострота конкуренції в деревостанах. Структура лісо-
вого масиву.  

(Демонстрація фото різних типів деревостанів).  

2  

4. Екскурсія. Класифікація дерев за їх ростом та розвитком. 
Визначення фаз розвитку деревостану.  

2  

5. Вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери і основні 
лісоутворювачі. Взаємовплив дерев у лісі. Класифікація та 
диференціація  дерев. Деревостан як комплекс популяцій. 
Рослини - компоненти лісу.  

Навчальні проекти.  
1. Ліс як біогеоценоз.  
2. Рослини - компоненти лісу.  

2  

6. Екскурсія до лісу, парку на тему «Ліс як природна 
екосистема». Спостереження за морфологією лісу.  

2  

7. Практична робота №2. Визначення морфології деревостану 
лісу. (Практичну роботу бажано виконувати  в лісовому масиві 
із фотозйомкою).  

2  

8. Підсумкове заняття з розділу І. Захист навчальних проектів.  2  

  

Розділ ІІ. Розмноження лісових деревних і кущових порід. 
Заготівля насіння та вирощування посадкового матеріалу.  

 

24 
 

9. Природне поновлення лісу. Лісове насінництво і селекція. 
Правила висаджування сіянців дерев на різних площах. 
Використання техніки в лісовому господарстві.  

Заняття проводиться в базовому лісогосподарському 
підприємстві (тепличне господарство та машино-
тракторний парк).  

2  

10. Плодоношення та терміни дозрівання насіння деревних та 
чагарникових порід. Вплив кліматичних зон, місця зростання, віку 
і біоекологічних особливостей деревостану на плодоношення.  

Навчальний проект. Штучне лісорозведення. Плодоношення 
лісових культур та терміни дозрівання насіння.  
Спостереження за строками дозріванням плодів і насіння.  

2  

11. Практична робота №3. Збір плодів та насіння лісових 
деревних і кущових порід для виготовлення саморобних 
навчальних посібників.  

2  

12. Стратифікація. Строки заготівлі, правила і методика  збері-
гання насіння лісових культур.  

2 
 

 

13. Практична робота №4. Вивчення лісонасінних ділянок. 
Заготівля насіння лісових культур.  

2  

14. Практична робота №5. Вивчення будови плодів і насіння. 
Підготовка насіння до висівання. Відбір насіння дуба звичайного 

2  
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методом флотації. Закладка насіння на зберігання.  

15. Лісові тепличні господарства, розсадники та вирощування 
садивного матеріалу. Застосування мінеральних добрив і  
інноваційних технологій при вирощуванні посадкового матеріалу.  

Навчальний проект. Застосування інноваційних технологій 
при вирощуванні посадкового матеріалу в лісових тепличних 
господарствах, розсадниках та шкілках.  

2  

16. Практична робота №6. Розрахунок потреб у насінні,  
посадковому матеріалі, інвентарі за науково обґрунтованими 
схемами посіву або посадки.  

2  

17. Практична робота №7. Висівання насіння в розсадниках і на 
землях ДЛФ. Розмноження дуба звичайного методом 
«шпигування», головних лісоутворюючих порід - саджанцями.  

Спостереження за появою сходів лісових культур у 
розсадниках та теплицях.  

2  

18. Практична робота №8. Інвентаризація лісонасаджень та 
догляд за ними.  

2  

19. Практична робота №9. Догляд за сіянцями деревних і 
кущових порід. Відбір сіянців лісових дерев та кущів у різних 
фенофазах розвитку для створення гербарію.  

2  

20. Практична робота №10. Виготовлення і демонстрація 
саморобних навчальних посібників.  
Захист навчальних проектів.  

2  

  

Розділ ІІІ. Лісова типологія. Рослини - компоненти лісу.  
 

22 
 

21. Типи лісів. Лісівничо-екологічна типологія. Зародження 
лісової типології. Вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень.  

2  

22. Гігротопи і трофотопи. Гігротопні типи лісових насаджень. Їх 
характеристика.  

2  

23. Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за 
вибагливістю до вологи.  

Навчальний проект. Характеристика рослин-індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до вологи. 

2  

24. Характеристика рослин-індикаторів і їх екологічних груп за 
вибагливістю до багатства ґрунту.  

2 
 

 

25. Практична робота №11. Вивчення рослин-індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до вологи і родючості ґрунту.  

Навчальний проект. Характеристика рослин-індикаторів та їх 
екологічних груп за вибагливістю до родючості ґрунту.  

2  

26. Характеристика трофотопних типів лісів. Бори. Типологія 
соснових лісів.  

Навчальний проект. Характеристика трофотопних типів лісів 
свого регіону. 

2  

27. Субори. Дубово-соснові ліси. Сосново-дубові, березово-
соснові, сосново-дубово-грабові  та березові ліси. Діброви. 

2  
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Судіброви. Характерні особливості темних і світлих широко-
листяних лісів. Ранньовесняні ефемероїди як індикатори темних 
листяних лісів.  

28. Значення лісової типології для теорії і практики лісового 
господарства. Властивості, ареал та значення дерев і 
чагарників.  

2  

29. Практична робота №12. Визначення  основних 
лісоутворюючих порід  та типології найближчого лісу.  

2  

30. Екскурсія. Вивчення морфології місцевого лісу.  2  

31. Конференція. Значення лісової типології у 
лісогосподарському виробництві.  
Захист навчальних проектів.  

2  

  

Розділ ІV. Ліс і фауна. 
 

14 
 

32. Загальні відомості про фауну лісу. Роль тварин у житті лісу. 
Найпоширеніші представники лісової фауни. Сезонні міграції 
тварин.  

Навчальний проект. Роль тварин у житті лісу.  

2  

33. Мікрофауна. Ґрунтові тварини. Шкідливі та корисні комахи.  
Практична робота №13. Вивчення видового складу лісових 

комах за колекцією.  

2  
 

 

34. Комахоїдні птахи, їх різноманітність та біологічне значення. 
Ярусність гніздівлі птахів у лісових масивах.  

Демонстрація фото птахів.  

2  

35. Практична робота №14. Виготовлення та розвішування 
годівниць для птахів.  

2  

36. Ссавці. Місця мешкання та особливості живлення лісових 
тварин. Специфічний вплив окремих груп  фауни на  
продуктивність та біоекологічну стійкість лісів.  

Демонстрація фотокарток ссавців.  
Навчальний проект. Специфічний вплив окремих груп фауни 

на продуктивність та біоекологічну стійкість лісів.  

2  

37. Лісова фауна як фактор географічного поширення лісових 
порід. Антропогенний вплив на тваринний світ. Червона книга 
України.  

Навчальний проект. Вплив НТР на тваринний світ.  
Захист навчальних проектів.  

2  

38. Екскурсія до лісу, дендропарку, зоопарку, природничого 
музею з метою вивчення фауни лісу.  

Спостереження за пошкодженнями деревних рослин.  

2  

    

Розділ V. Основи дослідницької роботи.  
 

22 
 

39. Дослідницька робота учнів у лісівництві. Вимоги до процесу 
дослідження. Пошукова, дослідницька та науково-дослідницька 
робота. Головні завдання науково-дослідницької діяльності.  

2  
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40. Принципи фенології деревних рослин. Фенологія, її значення 
та організація фенологічних досліджень. Методи фенологічних 
спостережень за сезонними явищами у світі рослин. Фенологічні: 
картографування, індикація, прогнозування.  

Навчальний проект. Методика проведення фенологічних 
досліджень.  

2  

41. Методи дослідницької роботи: польовий, лабораторний, 
статистичний, відбору модельних дерев і кряжів, метод 
визначення кількості річних кілець у ростучих дерев тощо. 
Методика одноразових спостережень.  

2  

42. Методика польового досліду. Основні елементи методики. 
Техніка проведення польових досліджень.  

Математичні та статистичні методи аналізу експеримен-
тальних даних.  

2  

43. Практична робота №15. Визначення лісових площ для 
проведення фенологічних досліджень. Організація фенологічних 
спостережень.  

(Фенологічні спостереження проводяться протягом 
календарного року).  

2  

44. Практична робота №16. Вивчення і дослідження лісових 
культур (за колекцією деревини та гербаріями).  

2  

45. Практична робота №17. Відбір модельних дерев і взірців 
для вивчення фізико-механічних властивостей деревини.  

2  

46. Практична робота №18. Визначення тематики науково-
дослідницьких робіт. Підбір наукової літератури по темах.  

Навчальний проект. Виконання наукових робіт під 
керівництвом учених.  

Демонстрація науково-дослідницьких робіт та їх презентацій.  

2  

47. Практична робота №19. Оформлення щоденників, 
результатів науково-дослідницьких робіт. Підготовка до участі в 
конкурсах, зльотах, науково-практичних конференціях.  

2  

48. Екскурсія до закладу вищої освіти або в науково-
дослідницьку установу. 

2  

49. Практична робота №20. Оформлення звіту про екскурсію та 
фенологічні спостереження. Захист навчальних проектів.  

2  

  

Розділ VІ. Екологія лісу. 
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50. Абіотичні чинники життя лісу.  
Ліс і світло. Відношення деревних порід до світла. 

Класифікація типів освітленості. Вплив світла на формування, 
ріст та продуктивність дерев. Шкала тіньовитривалості. 
Світловий приріст. Рельєф і освітленість.  

2  

51. Ліс і тепло. Горизонтальна та вертикальна поясність і 
зональність лісів. Вплив температур на ліс. Зимове вимерзання 
та зимостійкість.  

2  
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52. Вплив рельєфу на тепловий режим. Способи підвищення 
морозостійкості і зимостійкості деревних рослин. Регулювання 
теплового фактора в лісовому господарстві.  

2  

53. Склад повітря. Вуглекислий газ. Фітогенні речовини та інші 
домішки атмосфери. Лісовий фітоклімат.  

Ліс і вітер. Позитивний та негативний вплив вітру на ліс, лісу 
на вітер, форму дерева і стовбура. Полезахисні лісові смуги. 
Лісогосподарське регулювання вітру.  

2  

54. Ліс і вода. Відношення деревних порід до вологи. Вплив опа-
дів на поширеність лісів. Засухостійкість і вологолюбність дерев-
них порід. Вплив густоти деревостану на вологість ґрунту, при-
родний поверхневий і внутрішній стік та гідробаланс. Утримання 
опадів кронами дерев. Випаровування з поверхні ґрунту.  

2  

55. Ґрунти. Кореневі системи. Потужність ґрунту. Класифікація 
місцезростання лісів по родючості (трофності) ґрунтів. Взаємодія 
лісу та ґрунту. Органічний опад, лісова підстилка. Колообіг азоту 
й зольних елементів. Кислотно-лужний баланс. Сезонні явища в 
лісовому ґрунті. Ліс і засолені ґрунти.  

Навчальний проект. Абіотичні чинники життя лісу та їх вплив 
на лісові екосистеми.  

2  

56. Екскурсія. Сезонні явища в лісовому ґрунті.  2  

57. Практична робота №21. Визначення кислотності лісового 
ґрунту.  

2  

58. Практична робота №22. Вплив абіотичних чинників на стан 
дерев у лісі та на відкритому просторі.  

2  

59. Ліс і середовище. Класифікація факторів середовища. 
Специфічність екологічних факторів. Співвідношення понять 
«біогеоценоз», «екосистема».  

2  

60. Рельєф і вік як форми взаємодії екологічних факторів. 
Компоненти екосистеми та її просторова структура. Рельєф як 
розподільник зволоження.  

2  

61. Практична робота №23. Схематичне зображення 
компонентів екосистеми.  

2  

62. Екскурсія до лісу. Вивчення екосистем різних типів лісових 
насаджень.  

2  

63. Боровий екологічний ряд як результат ступенів зволоження. 
Трофогенний екологічний ряд. Індикатори трофності. 
Оліготрофи, мезотрофи, мегатрофи.  

Навчальний проект. Класифікація факторів середовища. 
Специфічність екологічних факторів.  

2  

64. Розвиток лісів і місцезростань. Едафічна сітка як метод 
вивчення екології деревних рослин. Рослини - екологічні 
індикатори. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі. Озеро як 
приклад екосистеми.  

2  

65. Екскурсія. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі.  2  
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66. Хід росту насаджень і умови місцезростання. Швидкорослі 
породи. Залежність темпів росту від густоти деревостану.  

Ріст чистих та мішаних насаджень. Принцип змішування лісо-
вих культур. Екологічні взаємовідносини між рослинами. Стій-
кість лісу проти шкідливих впливів.  

2  

67. Природні пояси і зони. Вплив зональності та поясності на 
типологію і породний склад лісів. Ліс як географічне явище. 
Хвойні ліси Півночі. Широколистяні ліси помірного поясу.  

2  

68. Ліси Середземномор’я та його кліматичних аналогів. Мусонні 
ліси, ліси вологих тропіків. Взаємовідносини між лісом, степом і 
пустелею. Гірська поясність лісів. Дочетвертинні ліси, ліси в 
четвертинному періоді. Ліси в голоцені і в історичний час.  

Навчальний проект. Вплив зональності та поясності на 
типологію і породний склад лісів.  

2  

69. Практична робота №24. Екосистеми у лісовому біогеоценозі. 
Їх значення в екології.  

Навчальний проект. Класифікація факторів середовища. 
Специфічність екологічних факторів.  

2  

70. Лісові вечорниці. Захист рефератів та навчальних проектів 
на тему: «Екологічні системи».  

2  

  

Підсумкові заняття  
4  

71-
72. 

Оформлення щоденників дослідницької роботи. Проведення 
конференції. Захист навчальних проектів.  

4  
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Тематичні розробки навчальних занять  

гуртка «Юні лісівники» (плани-конспекти) 
 

Перший рік навчання (початковий рівень), 216 год. 
 

Вступ 

Заняття 1 
 

Тема. Ліс як рослинне угруповання. Історія розвитку лісівництва у працях 

науковців. Законодавство України про охорону природи та лісове господарство. Предмет, 

методологія та історія лісівництва. Значення лісу в економіці країни.  

 Практична робота № 1. Природні таємниці лісу. Характеристика недеревних 

ресурсів. Опрацювання карти місцевого лісництва.  

 Мета. Дати учням поняття про ліс як рослинне угруповання, його значення в економіці 

країни. Ознайомити з історією, предметом і методологією лісівництва, роботами вітчизняних 

лісівників. Показати їх роль у розвитку науки про ліс. Надати відомості про лісові площі та 

лісистість окремих природних зон України, звернути увагу на недеревні ресурси лісу. Вивчити 

законодавство України про охорону природи та лісове господарство. Закріпити знання про 

навчальний проект як індивідуальне або групове учнівське дослідження. Формувати вміння 

оцінювати розвиток вітчизняного лісогосподарського комплексу на основі лісівничих наук.  

 Обладнання. Карта базового лісогосподарського підприємства, картосхема кварталів, за-

кріплених за учнівським лісництвом, колекція деревини найпоширеніших деревних порід, гербарії 

дерев’янистих і трав’янистих рослин, колекції насіння, комах, підручники й посібники з основ 

лісівництва, навчальні проекти і наукові роботи минулих років. Географічна енциклопедія України, 

Атлас трав’янистих рослин, портрети видатних вітчизняних лісівників, фото різних типів дерево-

станів, законодавчі природоохоронні акти, фото та гербарії лісових лікарських і харчових рослин.  

 Базові поняття. Ліс як рослинне угруповання та об’єкт дослідження, лісознавство, 

лісівництво, предмет і методологія лісівництва, етапи розвитку лісознавства, завдання лісової 

науки, лісові площі та лісистість окремих природних зон України, недеревні ресурси лісу і їх 

використання, законодавство про охорону природи та лісове господарство, навчальний проект.  

 Тип заняття. Вступне заняття, комбіноване.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Оформлення практичної роботи. 

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. 

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  
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 Психологічний настрій вихованців гуртка на продуктивну творчу працю, створення 

позитивного емоційного мікроклімату в дитячому соціумі.  

 Ознайомлення з матеріально-технічною базою учнівського лісництва і лісовими площами, 

закріпленими за ним.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда.  

 1. Що таке, на вашу думку, ліс?  

 2.Чи рівномірно розташовані ліси по площі нашої держави? 

 3.Чи раціонально використовуються у нас лісові багатства?  

 4. Що вам відомо про охорону рослинності?  

 ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.  
 

 Як ви вважаєте, навіщо людині знання про ліс? Яке значення лісу в природі та житті 

людини?  
 

 Для отримання відповіді на ці запитання ми, під час сьогоднішнього заняття, розглянемо 

ліс як рослинне угруповання, його значення в природі та економіці країни. Ознайомимося з істо-

рією, предметом і методологією лісівництва, роботами вітчизняних лісівників, визначимо їх роль у 

розвитку науки про ліс. Отримаємо відомості про лісові площі та лісистість окремих природних 

зон України, звернемо увагу на недеревні ресурси лісу. Вивчимо законодавство України про 

охорону природи та лісове господарство. Розглянемо питання підготовки навчальних проектів.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  
  

 4.1. Ліс як рослинне угруповання, його значення в економіці країни. Лісівництво як наука. 

Роботи вітчизняних лісівників, їх роль у розвитку науки про ліс. Розповідь.  
 

 Ліс – один з основних типів рослинності, в якому головну роль відіграють дерева й 

чагарники. За різноманітністю будови, силою діяння на навколишню природу він є найскладнішим 

і найпотужнішим рослинним угрупованням. Ліс впливає на гідрологічний та кліматичний режим 

місцевості, ґрунтоутворення, флору й фауну тощо. Ліс є важливим акумулятором живої речовини 

на планеті, утримує в біосфері ряд хімічних елементів і воду. Визначаючи ліс таким чином, ми 

обмежуємо уявлення про ліс від уявлення про поле, луки, степи, пустелі, болота та інші типи 

рослинності, де дерева і чагарники або зовсім відсутні, або трапляються у вигляді одиничних 

екземплярів чи невеликих груп, які не є панівними у ландшафті.  
 

 Як життєдіяльність лісових масивів пов’язана з природничими науками?  
 

 Складність лісу як біологічного явища і пов’язана з ним необхідність охороняти його 

цілісність, тривалість виробничого циклу, потреба передбачати результати дій зобов’язують 

лісівників серйозно відноситися до теоретичних основ науки «Лісівництво».  

 Лісівництво - наука про закони життя та розвитку лісу, його відновлення, вирощування й 

формування систем рубок, підвищення комплексної продуктивності лісових насаджень. 

Лісівництво поділяють на дві частини - теоретичну (лісознавство) та практичну (основи 

практичного лісівництва, лісокористування).  

 Лісознавство - наука про природу лісу, його біологію, морфологію, типологію, географію 

та екологію. Розкриває закони життя, розселення, відновлення, росту і розвитку лісу, 

взаємозв’язок із навколишнім середовищем.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Біологічні та екологічні знання про зародження лісу й природні закони його розвитку дозво-

ляють створювати продуктивні і стійкі насадження. У сучасних умовах предметом лісознавства 

стала природа не тільки первісних або малопорушених лісів, а й дуже змінених людиною. Ліс, як 

об’єкт лісознавства, розглядається і вивчається в розрізі минулого, сучасного та майбутнього.  

З розвитком науки про ліс, окремі її напрямки виділилися в самостійні спеціальні 

дисципліни: лісові культури, лісові: таксація, ентомологія, фітопатологія, організація лісового 

господарства, лісоексплуатація, лісова пірологія і технологія побічних користувань лісом. 

Лісознавство, як вчення про ліс, сформувалось на початку XX століття.  

Значний внесок у розвиток лісознавства належить вітчизняним вченим-лісівникам Г.Ф. 

Морозову, Г.М. Висоцькому, П.С. Погребняку.  

В цей період програма приватного лісівництва включала: насінництво, лісові розсадники, 

агротехніку штучного лісорозведення окремих деревних порід і лісомеліорацій, які потім вио-

кремилися в самостійний курс агролісомеліорації, а лісівництво отримало назву лісових культур.  

 Основи практичного лісівництва є базою лісового господарства і вирішують цілий 

комплекс як біологічних, так і економічних питань: безперервне, невиснажливе та раціональне 

користування лісом з метою задоволення потреб в деревині й інших продуктах лісу і зниження 

собівартості лісової продукції в результаті механізації та автоматизації виробничих процесів; 

збереження корисних функцій лісу при раціональному користуванні; підвищення продуктивності 

лісу; збільшення виходу товарної продукції з одиниці площі та інше.  

Практичне лісівництво вивчає і рекомендує системи рубок, їх технологію й економічне 

обґрунтування, методи та способи природного відновлення лісів, сприяє вирішенню протиріч між 

лісоексплуатацією і лісівництвом, між механізацією процесів заготівлі та відновленням лісів, 

висвітлює методи догляду за лісом і виховання біологічно стійких та цінних лісових насаджень.  

Одним із фахівців цієї галузі в Україні був С.С. П’ятницький, який вивів високопродуктивні 

форми дуба.  

 Методами й прийомами досліджень є експериментальні, описові, розрахунково-аналітичні, 

історичні, полемічні, мішані (методику, методи і прийоми досліджень буде розглянуто в темі  

«Організація дослідницької роботи»).  
 

 З працями яких видатних учених-біологів, географів ви знайомилися під час вивчення 

цих природничих предметів?  
 

 У природничих науках однією із основ для розмежування є їх географічна обумовленість. 

Над цим напрямком лісівництва працювали М.С. Нестеров, Г.М. Висоцький, Л.І. Яшнов.  

 Узагальнивши досягнення попередників та власні багаторічні наукові дані, в 1920 р. Г.Ф. 

Морозов підготував до публікації головну працю всього свого життя - «Основи вчення про ліс».  

У розділах цієї книги детально проаналізований найширший діапазон питань, пов’язаних з 

деревними насадженнями: морфологія і анатомія дерев, закономірності їх зростання й розвитку, 

взаємодія дерев між собою в лісі, вплив лісу на навколишнє середовище і вплив чинників цього 

середовища на ліс, біологічні особливості та динаміка зміни деревних порід, життя, поновлення і 

поширення, географія лісу, лісова типологія, а також роль втручання людини в життя лісу й 

проблеми лісорозведення.  

 Загальне лісівництво перекликається зі своїми базовими дисциплінами: дендрологією, 

анатомією і фізіологією рослин, мікробіологією, геоботанікою, зоологією, ґрунтознавством, метео-

рологією, кліматологією, фізичною географією та ін.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
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 У нього тісні зв’язки зі спеціальними дисциплінами: лісокультурницькою справою, лісовою 

меліорацією, захистом лісу, лісовою таксацією, лісовпорядкуванням, механізацією лісогоспо-

дарських робіт, економікою лісового господарства.  

 Але загальне лісівництво чітко відмежовується від них своєрідністю точки зору на свій 

об’єкт як на лісовий біоценоз, переважним інтересом до екологічних взаємовідносин, що форму-

ють склад, продуктивність, стійкість і динаміку лісового біоценозу.  

Такі курси створили в 20-х роках минулого століття Є.В. Алєксєєв та Л.І. Яшнов. У їх 

підручниках, поряд із біоценологічними закономірностями і лісовою типологією, розкрито вчення 

про вплив лісу на навколишнє середовище.  

 Підручник «Загальне лісівництво» проф. М.Є. Ткаченка та інших, що вийшов у 1939 р. (2-

ге видання в 1954 р.), значно доповнений розділами про очистку лісу, захисту від пожеж, історії 

лісових наук.  

 Підручник М.С. Нестерова презентував лісівництво лісової зони.  
 

 4.2. Короткі відомості про лісові площі та лісистість окремих природних зон України. 

Значення лісу в економіці країни. Побічне користування лісом.  
 

 Розповідь з елементами бесіди та демонстраціями відеоматеріалів.  

 Які природні зони України ви вивчали? Охарактеризуйте одну із них.  

 Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн. га, (15,7% від усієї території 

України).  

На вкритих лісовою рослинністю землях переважають середньовікові деревостани (46%), 

молодняки становлять 23%, пристигаючі - 16%, на стиглі насадження відведено 15%  площі.  

Хвойні насадження займають 42% від загальної площі, твердолистяні породи - 43%, на 

м’яколистяні припадає близько 1%.  

По регіонах ліси розташовані нерівномірно (робота з таблицею).  
 

Лісистість окремих адміністративно-територіальних одиниць України 

Адміністративно -

територіальна 

одиниця 

Заг. 

площа, 

(тис. га) 

В т. ч. 

площа 

суші  (тис. 

га) 

Площа, 

вкрита 

лісом  

(тис. га) 

Лісистість,% 

За заг. 

пл. 

За пл.  

 суші 

АР Крим 2608,1 2391,5 278,7 10,7 11,7 

Вінницька 2649,2 2606,2 346,5 13,1 13,3 

Волинська 2014,4 1969,2 624,6 31,0 31,7 

Дніпропетровська 3192,3 3035,8 179,2 5,6 5,9 

Донецька 2651,7 2610,1 184,1 6,9 7,1 

Житомирська 2982,7 2934,4 1001,6 33,6 34,1 

Закарпатська 1275,3 1257,1 656,7 51,4 52,2 

Запорізька 2718,3 2542,8 101,0 3,7 4,0 

Івано-Франківська 1392,7 1369,3 571,0 41,0 41,7 

Київська 2812,1 2638,3 624,1 22,2 23,7 

Кіровоградська 2458,8 2383,4 164,5 6,7 6,9 
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Луганська 2668,3 2646,4 292,4 11,0 11,1 

Львівська 2183,1 2140,6 621,2 28,5 29,0 

Миколаївська 2458,5 2331,0 98,2 4,0 4,2 

Одеська 3331,3 3118,2 203,9 6,1 6,5 

Полтавська 2875,0 2726,6 247,4 8,6 9,1 

Рівненська 2005,1 1962,9 729,3 36,4 37,2 

Сумська 2383,2 2352,6 425,0 17,8 18,1 

Тернопільська 1382,4 1363,1 183,2 13,3 13,4 

Харківська 3141,8 3081,9 378,3 12,0 12,3 

Херсонська 2846,1 2412,9 116,3 4,1 4,8 

Хмельницька 2062,9 2023,3 265,1 12,8 13,1 

Черкаська 2091,6 1955,2 315,1 15,1 16,1 

Чернівецька 809,6 791,1 236,7 29,2 29,9 

Чернігівська 3190,3 3122,8 665,7 20,9 21,3 

м. Київ 83,6 76,9 31,3 37,2 40,7 

м. Севастополь 86,4 85,5 32,8 38,0 38,4 

Разом 60354,8 57929,1 9573,9 15,9 16,5 

 

 Яке значення лісів у природі та житті людини?  
 

 Ліс є джерелом деревини, яка використовується у всіх галузях народного господарства. 

Деревина є цінним економічним ресурсом, щорічна потреба у якій в Україні в перерахунку на 

круглі лісоматеріали становить близько 13 млн. м3. Зі  збільшенням потреб у деревині необхідно 

збільшувати площу лісів, підвищувати їхню якість та продуктивність, раціонально вико-

ристовувати лісові масиви, котрі є домівкою для птахів і звірів, джерелом недеревної продукції.  

Ліс є невід’ємною і дуже важливою складовою біосфери.  

 Заходи, що проводяться у лісовому господарстві, мають бути узгоджені з природними та 

економічними умовами того чи іншого району, зони. У зв'язку з великою неоднорідністю лісів 

нашої країни, неоднаковим економічним розвитком окремих регіонів виявилося неможливим 

виробити й успішно застосовувати єдині технічні правила, прийоми ведення лісового 

господарства. Так поступово розвинулися різні системи лісогосподарського виробництва: 

інтенсивна у густонаселених районах, гірська - у гірських лісах.  

 Важливим кроком на шляху вдосконалення ведення лісового господарства було 

прийняття рішення про поділ лісів на групи за їх народногосподарським значенням.  

 До першої групи віднесені ліси, які виконують переважно такі функції:  

 - водоохоронні (заборонні смуги лісів по берегах рік, озер, водосховищ та інших водних 

об'єктів, включаючи смуги, що захищають нерестовища цінних промислових риб);  

 - захисні (протиерозійні ліси, у тому числі ділянки лісу на стрімких схилах, державні 

захисні лісові смуги, степові переліски і байрачні ліси, захисні смуги лісів вздовж залізниць, 

автомобільних шляхів, особливо цінні лісові масиви);  
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 - санітарно-гігієнічні та оздоровчі (міські ліси зелених зон навколо міст, інших населених 

пунктів і промислових підприємств, ліси охоронних зон санітарної охорони джерел водо-

постачання та округів санітарної охорони курортів).  

 Крім того, до неї віднесені також ліси заповідників, національних та природних парків, 

заповідні лісові ділянки, ліси, що мають наукове або історичне значення, природні пам'ятники, 

лісопарки, ліси горіхопромислових зон, лісоплодові насадження та субальпійські ліси.  

 Водоохоронні  ліси сприяють рівномірному доступу води у джерела й захищають природні 

та штучні водойми від забруднення, краще дренажують ґрунт, переводять поверхневий стік у 

внутрішньоґрунтовий, пом’якшують процеси паводків, стримують заболочування ґрунту.  

 Захисні ліси охороняють ґрунт від розмиву, зсувів, а також захищають населені пункти і 

сільськогосподарські угіддя від шкідливого впливу атмосферних факторів. Виділяють також поле- 

і ґрунтозахисні лісосмуги та захисні насадження у населених пунктах. Вони попереджають ерозію 

ґрунтів, закріплюють ґрунт від розмиву, захищають від заносів пісками населені пункти, сільсь -

когосподарські угіддя, транспортні шляхи і засоби зв’язку, річки й водосховища, плодові насад-

ження від негативного впливу сильних вітрів, низьких температур, суховіїв, пилових бур тощо.  

 Однією з важливих функцій лісів є санітарно-гігієнічна функція. Зелені насадження мають 

велике протипожежне значення й одночасно вони є невід’ємною складовою частиною 

архітектурно-декоративного ансамблю кожного населеного пункту. Не менш важливе значення 

мають і лісові насадження вздовж доріг.  

 Важливе наукове та культурно-історичне значення мають природоохоронні об’єкти. Вони 

відіграють значну роль у відновленні та збільшенні чисельності особливо цінних у господар -

ському або науковому відношенні тварин і рослин. У заповідниках досліджують природні явища й 

процеси в незмінених людиною умовах. Заповідники є еталонами природи, які дають змогу дослі-

дити та виявити вплив нераціонального господарювання. Важлива роль відведена заповідникам, 

які не тільки зберігають флору і фауну, а й сприяють відновленню та збагаченню природних лісів, 

збереженню гірських екосистем, покращенню водного режиму місцевості.  

 До парків-пам’яток природи належать рідкісні природні шедеври, які мають важливе 

наукове, історичне або культурно-естетичне значення.  

 На території України створено майже 3 тис. об’єктів природно-заповідного фонду (понад 3 

млн. га). За нинішніми відкритими даними сайту Міністерства екології та природних ресурсів 

України у структурі державно-заповідного фонду нараховується 4 біосферних і 19 природних 

заповідників на площі відповідно 252146 та 200538 га, 49 НПП на площі 1224569 га, 80 

регіональних ландшафтних парків на площі 779,9 тис. га, 45 пам’яток садово-паркового 

мистецтва, 1217 заказників, 524 заповідних урочища.  

 До другої групи віднесені ліси районів з високою щільністю населення й розвиненою 

мережею транспортних шляхів, що мають захисне й обмежене експлуатаційне значення, а також 

ліси з недостатніми лісосировинними ресурсами, для збереження захисних функцій яких необхід-

ний більш суворий режим лісокористування. До цієї групи належать також колишні колгоспні ліси, 

які не увійшли до першої групи.  

 У лісах першої та другої груп і у гірських лісах усіх груп виділяються особливо захисні 

ділянки з обмеженим режимом лісокористування.  

 Крім цього, ліси також поділяють на рівнинні й гірські, відносять до степової, лісостепової 

зон, зони мішаних лісів. В Україні питома вага лісів першої групи становить 49%, другої - 51%. 

Залежно від групи лісів встановлюється порядок ведення господарства в них. Так, у лісах першої 
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групи ведуться рубки, які спрямовані на оздоровлення лісових насаджень, у лісах другої групи 

рубка стиглого лісу обмежується величиною середнього річного приросту деревини.  

 Розглянувши динаміку лісистості в ІІ половині ХХ ст., бачимо, що у Карпатах та на Поліссі 

лісозабезпеченість набагато перевищує середні показники в країні, і навпаки, у степовій зоні ці 

показники незначні. Лісистість території України наприкінці ХХ ст. становила 15,7%, при цьому 

ліси розміщені вкрай нерівномірно.  

 На Поліссі лісистість становить 26,1%, в Лісостепу - 12,2%, а у Степу, Карпатах і Криму - 

відповідно 3,8; 40,5; 9,8%. До найбільш лісистих належать Волинська, Житомирська, Рівненська, 

Івано-Франківська й Закарпатська області, лісистість у них становить 30,9 - 50,8%. У степових 

областях лісистість дуже низька. У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській 

областях вона сягає 3,7-5,2%. Збільшення лісистості незначне, адже в цілому в Україні за 

півстоліття вона  становить тільки 3,2%.  

 Для досягнення оптимальної лісистості території України, яка має становити близько 20-

25%, необхідно постійно збільшувати площу лісів, адже, ця екосистема є національним 

багатством і виконує ряд важливих функцій.  
 

Дайте визначення недеревних ресурсів лісу. Які з них ви використовуєте в домашньому 

господарстві, фітотерапії?  
 

 Окрім того, що ліси є джерелом деревних ресурсів, велике значення має і побічне корис-

тування лісом. Недеревні лісові ресурси сформовані лікарськими й харчовими рослинами, гриба-

ми. Важливу роль у народному господарстві відіграють бджільництво, мисливство та рибальство.  

До харчових рослин належать: чорниця звичайна, ожина сиза, суниці лісові, смородина 

чорна, лохина, калина звичайна, ліщина звичайна, липа серцелиста, яблуня лісова та ін. Ці лісові 

рослини мають і фітотерапевтичне значення.  

Велике значення надається рибництву.  
 

Перерахуйте види риб ваших водойм.  
 

У лісових водоймах зареєстровано 34 види кісткових риб, що об’єднані у 6 рядів.  

Найбільш чисельними видами є карась сріблястий, короп, плітка, лящ, головень, пічкур 

звичайний, карась звичайний, щука, окунь річковий та ін.  

 Найрізноманітнішою і найчисельнішою групою хребетних тварин у видовому відношенні є 

птахи. З 217 видів, що належать до складу орнітофауни осілими є 39 видів, гніздяться та трап-

ляються під час перельотів – 116, спостерігаються під час міграції – 48, прилітають на зимівлю – 

7 видів. Це синиця велика, вівсянка звичайна, кропив’янка чорноголова, вівчарик-ковалик, 

мухоловка білошия, дрізд чорний, соловейко східний, крук, боривітер звичайний, яструб великий, 

канюк звичайний, підсоколик малий, сапсан, чапля сіра, чапля руда, бугай, тетерук, орябок, 

рибалочка, бджолоїдка, дятли малий, середній та звичайний тощо.  
 

Які види ссавців можна зустріти в лісових масивах?  
 

Ссавці представлені 39 видами. Найбільш поширеними є білка звичайна, вовчок 

горішковий, лисиця звичайна, борсук, куниця лісова, тхір чорний, собака єнотовидний, видра 

річкова, бобер річковий, ондатра, ласка, їжак звичайний, білозубка білочерева, мідниця звичайна, 

козуля звичайна, свиня дика, лось. Іноді в перестиглих лісових угіддях зустрічається вовк.  



 

83 

 

З метою розвитку лісомисливського господарства у кожному лісогосподарському підпри-

ємстві створені вольєри для вирощування диких тварин: лосів, диких свиней, хутрових звірів. 

Вирощування лісівниками диких тварин і риб та догляд за ними позитивно впливає на розвиток 

мисливства і рибальства.  
 

4.3. Законодавство про охорону природи та лісове господарство – розповідь із 

демонстрацією законодавчих актів.  
 

Для інтенсивного ведення лісового господарства, охорони навколишнього середовища лі-

согосподарські підприємства керуються законодавчою базою: Лісовим кодексом України; держав-

ною цільовою програмою «Ліси України - 2030»; Законом України «Про рослинний світ», Указом 

Президента України №381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, 

раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду» тощо.  

 Лісовий кодекс України був прийнятий ВРУ 21.01.1994 р. за № 3853-ХІІ. Зміни в нього 

внесені у 2000-2015 рр. Він складається з VІІІ розділів і включає глави: «Право власності на 

ліси», «Право користування лісами», «Державне регулювання та управління у сфері лісових 

відносин», «Організація лісового господарства», «Нормативно-правові акти з ведення  лісового 

господарства» тощо (всього 23 глави).  

 Закон України «Про рослинний світ», прийнятий ВРУ 09.04.1999 р. за № 591-XIV та рядом 

змін у наступні роки, включає VІІІ розділів, 40 статей. У Законі прописані основні вимоги до охо-

рони, використання і відтворення рослинного світу, використання природних рослинних ресурсів 

з природоохоронною, рекреаційною, оздоровчою, культурно-освітньою та виховною метою, 

відтворення й охорона рослинного світу, інтродукція, акліматизація, селекція рослин, 

відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.  

Указ Президента України № 381/2017 передбачає удосконалення систем фінансування та 

розвитку лісового і водного господарства, удосконалення державного природоохоронного 

контролю й моніторингу стану навколишнього природного середовища, розвиток природно-

заповідної справи і збереження особливо цінних природних територій, виконання комплексних 

заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення екологічного й економічного 

потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення лісових насаджень, затвердивши 

програму «Ліси України – 2030», активізацію роботи з відтворення лісів, у тому числі збільшення 

їх площ, залісення непридатних для господарського використання угідь, прибережних смуг 

водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів і підвищення 

ефективності лісогосподарської діяльності та ін.  
 

4.4. Підготовка учнівських навчальних проектів. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Процес пізнання – це процес переходу від найпростіших моделей світу до більш складних. 

Вихованець гуртка повинен розвиватись і навчатись кожної миті. Необхідно, щоб безперервно від-

бувалась різноманітна пізнавальна дослідницька діяльність – у співпраці з учителями, керівниками 

гуртків, батьками, іншими дітьми.  

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності, на яку звертається особ-

лива увага при становленні Нової української школи. В процесі вивчення предметів шкільного 

курсу передбачено виконання навчальних проектів.  

 Формування науково-дослідницьких умінь у юних лісівників – процес складний і довго-

тривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому нам потрібно 
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поступово і методично формувати дослідницькі навички, здійснюючи постійний контроль за 

виконанням гуртківцями проектів та науково-дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти 

помилки; визначати найкращі, найефективніші шляхи виконання роботи, розчленовувати проект на 

певні складові та розділи, навчаючи вихованців гуртка поєднувати дослідницьку діяльність з 

науковою, а також з’ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.  
 

З яких шкільних предметів ви виконували навчальні проекти? Дайте визначення поняття 

«навчальний проект». 
 

Навчальний проект – індивідуальне або групове учнівське дослідження, здійснене на основі 

вільного вибору вихованців гуртка з урахуванням їх власних інтересів.  
 

Яких вимог потрібно дотримуватись під час створення навчальних проектів?  
 

Вимоги до проекту  

1.Тема проекту пропонується керівником гуртка. Вона може бути єдиною, але шляхи її 

реалізації в кожній групі будуть різні. Можливе одночасне виконання вихованцями гуртка різних 

проектів.  

2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення юних 

лісівників.  

3. Робота над проектом має дослідницький характер, моделює роботу в науковій 

лабораторії, і тому необхідно розробити апарат дослідження, обґрунтувати його.  

4. В процесі виконання проекту вихованці гуртка отримують нові знання, будують нові 

стосунки, набувають загальнонавчальних умінь.  

5. Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями керівника гуртка і 

його вихованцями, у той же час передбачає, в разі потреби, коригування і зміни.  

6. Проект рекламується у межах класу учнівського лісництва або школи з метою підвищення 

мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості.  

7. Проект реалістичний, має визначену практичну значущість, зорієнтований на вікові 

особливості виконавців.  

Працюючи над темою запропонованого проекту враховується:  

- соціальна спрямованість проекту;  

- зв'язок з досліджуваними у відповідному курсі темами;  

 - наявність необхідних знань і особистого досвіду юних лісівників з цієї проблеми;  

 - можливість інтеграції міжпредметних зв’язків та застосування STEM-освіти.  

У лісівництві розрізняють такі типи проектів.  

Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, визначення мети, 

актуальності, предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості 

методів, зокрема експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані 

логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументації й 

актуальності, предмета й об’єкта, завдань і методів, методології дослідження, гіпотез, визначення 

та розв’язання проблеми і шляхи їх реалізації.  

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників і 

вона розвивається, підпорядковуючись остаточному результату, прийняттю групою логіки спільної 

діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані резуль-

тати і форму їх подання – рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо.  
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Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище, на 

ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів. Такі проекти 

потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції під час роботи над 

проектом. Структуру такого проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуаль-

ність; методи отримання й обробки інформації; презентація. Такі проекти можуть бути органічною 

частиною дослідницьких проектів, науково-дослідницьких робіт МАН і МЛА (Малої лісової 

академії), які з часом часто перетворюються у дипломні роботи та, навіть, у дисертації на отриман-

ня вченого ступеню.  

Практично орієнтовані проекти. Результат діяльності виконавців проекту чітко визначено 

від самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (проекти розарію, шкільного 

дендропарку тощо). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визна -

ченням функцій кожного із них. Особливо важливими є чітка організація координаційної роботи у 

вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упро-

вадження у практику.  

За змістом розрізняють проекти в межах досліджуваного навчального проекту (моно-проект) 

і проекти, засновані на змісті кількох навчальних предметів (міжпроедметні).  

За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні.  

 Внутрішніми називаються проекти, організовані всередині однієї школи або між школами, 

класами, всередині регіону, країни.  

В міжнародних проектах беруть участь представники різних країн.  

За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові.  

 За тривалістю проведення розрізняють проекти: короткодіючі (кілька занять), середньої 

тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців)  

Робота над проектом включає наступні етапи  

1. Підготовчий.  

На цьому етапі керівник гуртка пропонує тему і мету проекту. Визначаються, за бажанням, 

його виконавці. Проекти можуть бути як індивідуальні так і групові.  

Вихованці гуртка обговорюють з керівником тему для одержання необхідної організаційної 

інформації. Керівник гуртка ознайомлює із змістом роботи над проектами і вмотивовує  та контро-

лює роботу юних лісівників.  

2. Планування:  

а) визначення джерел інформації, способу її збору та обробки;  

б) визначення форми (способу представлення) проекту;  

в) ознайомлення з критеріями та процедурою оцінювання.  

Якщо проект груповий – розподіляються обов’язки між членами робочої групи.  

На етапі планування проекту, вихованці гуртка формуляють задачі і виробляють план дій. 

Обґрунтовують критерії успіху своєї проектної діяльності.  

Керівник гуртка пропонує ідеї виконання проекту, коригує діяльність юних лісівників.  

3. Дослідження:  

а) збір і уточнення інформації (пошук, спостереження, експеримент тощо);  

б) обговорення суперечностей проекту:  

в) вибір оптимального ходу виконання проекту.  

Дослідники поетапно виконують намічені задачі. Керівник спостерігає і коригує їх роботу.  

4. Висновки.  
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Робляться на основі отриманої інформації. За результатами отриманої інформації вихованці 

гуртка оформляють проект. 

Керівник гуртка коригує діяльність вихованців гуртка (за проханням).  

5. Представлення (захист) проекту. Його оцінювання.  

Перед представленням проекту проводиться підготовча робота.  

Опрацьовані матеріали впорядковуються та розподіляються на документальні, описові й 

демонстраційні.  

Папка документів містить матеріали, що розкривають зміст проблеми: копії архівних доку-

ментів, фото, вирізки з газет, журналів тощо. Опис являє собою науково-теоретичне узагальнення 

обраної проблеми згідно з вимогами до виконання таких робіт.  

Захист проекту для надання більшої офіційності краще проводити перед учнівською аудито-

рією та організованою комісією (журі) у формі інтерв’ю, репортажів, відеофільму, конференцій, 

семінарів тощо. Бажано запросити гостей (вчителів, батьків, лісівників, вчених).  

Оцінювання проекту відбувається трьома способами.  

Перший спосіб оцінювання проводиться з урахуванням самооцінки вихованця гуртка, який 

захищає проект. Для цього на нього складається перед захистом індивідуальна картка. Якщо це 

проект груповий – така картка складається на кожного учасника окремо.  

Другий спосіб більш зручний і об’єктивний - рейтинговий. Анкета заповнюється у ході захисту 

самим проектантом, присутніми на захисті вихованцями гуртка, керівником та членами журі.  

При оцінюванні третім способом виділяється десять критеріїв за чотирма рівнями. Оцінку 

виводять за підрахунками середньої арифметичної величини колективної оцінки. До критеріїв 

оцінювання входять етапи оформлення і виконання проекту та його захист.  
 

За якими критеріями оцінювалися ваші проекти?  
 

Критеріями оцінювання проекту є.  

Оформлення і виконання проекту.  

1. Актуальність теми, рішень, практична спрямованість проекту.  

2. Обсяг, повнота розробок,самостійність, завершеність проекту.  

3. Рівень творчості, оригінальність розкриття теми, рішень.  

4. Аргументованість рішень, підходів, висновків.  

5. Якість оформлення, відповідність стандартам, структура тексту, якість рисунків, графіків, 

схем, таблиць.  

Захист.  

1. Якість доповіді: повнота представлення проекту та аргументованість рішень, підходів, 

висновків.  

2. Обсяг та глибина знань теми (предмета), ерудованість, наявність міжпредметних зв’язків.  

3. Представлення проекту: культура мовлення, манери, використання презентації, 

дотримання регламенту, утримування уваги аудиторії, імпровізація.  

4. Відповіді на запитання: повнота, аргументованість, переконливість.  

5. Ділові та вольові якості доповідача: уміння швидко приймати рішення, готовність до 

дискусії, контактність.  

Результати виконаних проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені у 

вигляді відеофільмів, альбомів, буклетів, комп’ютерних презентацій, бортжурналів віртуальних 

подорожей, комп’ютерних газет, альманахів, веб-сторінок тощо.  
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Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури 

роботи є такі: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень, 

термінів (за необхідності), вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел, додатки 

(за необхідності).  

1.Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, яка не нумерується.  

2. У тезах подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, 

актуальності і завдань проектної діяльності. Також у них зазначаються висновки й отримані 

результати проведеної роботи.  

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових 

сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків до підрозділів, загальних 

висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.  

4. Якщо у проекті використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові 

символи, позначення, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, що розміщується перед 

вступом.  

Перелік має розташовуватись двома колонками: у лівому, в абетковому порядку наводяться 

умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, у правому – їх детельне 

розшифрування.  

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше 

трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому 

згадуванні.  

5. У вступі коротко обґрунтовується актуальність вибраної теми, підкреслюється сутність 

досліджуваної проблеми, формулюється мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і 

предмет дослідження, подаються перелік використаних методів дослідження їх методик; 

вказуються нові наукові положення, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та 

ступінь новизни, повідомляється про наукове втілення результатів досліджень або додаються 

рекомендації щодо їх використання.  

6. Основна частина проекту складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний 

розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту передує коротка передмова з описом 

обраного напрямку дослідження та обґрунтування застосованих методів досліджень. У кінці 

кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі результатів, 

що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.  

В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання 

проекту, та короткий огляд літературних джерел з даної тематики, окреслюються основні етапи 

наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; 

обґрунтовується вибір напрямку досліджень, наводяться методика і техніка дослідження, 

подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються 

отримані результати, подається їх оцінка.  

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та 

поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок і узагальнень. 

Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну теоретичне та прикладне значення, акцентувати 

увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність 

результатів та надати рекомендації щодо їх використання.  

8. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить 

бібліографічні описи використаних джерел.  
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Як показує багаторічний досвід роботи учнівського лісництва «Пліщинське» та гуртка 

«Юні лісівники», короткодіючі навчальні проекти викликають зацікавленість у вихованців 

гуртка і переходять у проекти середньої тривалості, а потім – у довготривалі.  

Довготривалі проекти виконують важливу профорієнтаційну функцію. Під час виконання 

таких проектів юні лісівники із зацікавленістю виконують науково-дослідницькі роботи МАН і 

МЛА під керівництвом учених. Це дає їм змогу вступати в лісогосподарські ЗВО. Іноді роботи 

гуртківців, над якими вони продовжують працювати, поступово переростають у курсові та 

дипломні роботи і навіть у наукові дисертації.  

Тому, навчальні проекти виконуються під час засідань гуртка, занять учнівського 

лісництва та поза ними. 

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Практична робота №1. Природні таємниці лісу. Характеристика недеревних ресурсів. 

Опрацювання карти місцевого лісництва.  

Хід роботи.  

 5.І. Виконання завдань у групах за інструктивними картками.  

Інструктивна картка.  

 Завдання.  

 1. По карті лісництва базового лісового господарства визначити площі, закріплені за 

учнівським лісництвом: їх географічні напрямки від населеного пункту (північ, південь, захід, схід), 

азимут, приблизну відстань від школи до лісових масивів, передбачити переважаючі лісові 

породи.  

 2. Дайте характеристику лісового масиву (за вибором). Які природні таємниці можна 

відшукати в ньому?  

 3. Описати найпоширеніші деревні породи своєї місцевості.  

 4. На прикладі дендропарку (плодового саду, полезахисних лісосмуг, парку) визначити 

недеревні ресурси лісу. Дати їм характеристику (значення в народному господарстві, 

використання в харчовій, фармацевтичній промисловості тощо).  

 5. Розкрийте значення мисливства і рибальства в економіці країни.  

 Юні лісівники опрацьовують карти лісистості України, карти-схеми базового 

лісогосподарського підприємства та лісового фонду, закріпленого за учнівським лісництвом, 

визначають приблизну типологію лісових масивів. За ними визначають лісові площі й  лісистість 

окремих природних зон нашої держави. Працюючи над пунктами практичної роботи, гуртківці зі 

своєї практичної діяльності та використовуючи наукову і науково-популярну літературу, 

визначають географічний напрямок розташування лісового масиву, азимут та приблизну відстань 

до нього і розповідають про типологію місцевих лісів. Описують аборигенні лісові породи: верби, 

клени, берези, дуби, граб та інші.  

 У розповіді зазначають які деревні види першими зацвітають, у яких раніше від інших 

розпочинається сокорух тощо.  

 Перераховують види найпоширеніших грибів, трав, кущів і кущиків даючи кожному виду 

характеристику й презентуючи їх використання. Розповідають про найчисленніші види риб, що 

проживають у водоймах, та ссавців, що трапляються у місцевих лісових масивах.  

 Використовуючи портрети лісівників-науковців знайомляться з їхньою професійною 

діяльністю, записують у зошити назви та короткий зміст наукових праць. Вивчаючи гербарії, 

колекції рослин, деревини, насіння, комах, узагальнюють знання про природні таємниці лісу.  
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 Знайомляться з Лісовим кодексом України, фіксуючи назви основних розділів, із Законами 

України про охорону рослин та тваринного світу, Червоною книгою України, Зеленою книгою 

своєї області.  

 5.2. Підготовчий етап та етап планування виконання навчальних проектів.  

 Керівником гуртка пропонуються  теми: «Ліс як елемент земної поверхні», «Значення лісу 

в економіці країни».  

 Разом з вихованцями гуртка проводиться планування етапів роботи над проектом:  

 а) визначення джерел інформації, способу її збору і обробки;  

 б) визначення форми (способу представлення) проекту;  

 в) ознайомлення з критеріями та процедурою оцінювання.  

 Проводиться підбір літератури в бібліотеці кабінету учнівського лісництва.  

 VІ. Оформлення практичної роботи. Прийом «Творча лабораторія».  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. При підведенні підсумків основна увага звертається 

на ліс, як природний таємничий об’єкт, котрий має неоціненне значення в народному господар-

стві країни, та підкреслюється необхідність розвивати в Україні лісогосподарський комплекс і 

оберігати природу.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Прийом «Домашні 

заготовки».  

 Приступити до виконання навчальних проектів на теми «Ліс як рослинне угруповання» та  

«Значення лісу в економіці країни». 

 

  Заняття 2   /Екскурсія/  
 

 Тема. Ліси як природний комплекс. Ознайомлення з недеревними ресурсами лісу та 

їх значенням у народному господарстві. Спостереження за природою лісу.  

 Мета. Закріпити поняття про ліс як найбільш складне рослинне угруповання суші, ліси як 

природний комплекс, показати різницю лісу від інших типів рослинності, ознайомити вихованців 

гуртка із основними лісоутворюючими породами, ярусністю, впливом лісу на деякі абіотичні 

чинники. Навчити розрізняти головні лісоутворюючі породи, визначати ярусність насаджень, 

орієнтуватися у лісовому масиві. Ознайомити з недеревними ресурсами лісу та їх значенням у 

народному господарстві. Виховувати почуття любові й бережливе ставлення до природи.  

 Обладнання. Карта-схема лісництва, компаси, планшети для збирання гербарних зразків, 

фотоапарат, записники.  

 Базові поняття. Ліс як рослинне угруповання і об’єкт дослідження, лісознавство, 

лісівництво, лісові площі та лісистість, основні лісоутворюючі породи, ярусність насаджень, 

недеревні ресурси лісу.  

 Тип заняття. Закріплення знань, формування умінь та навичок.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення екскурсії.  

V. Узагальнення спостережень і знань.  

VІ. Написання звітів про екскурсію.  

VІІ. Підведення підсумків екскурсії.  
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Хід екскурсії  

 І. Організаційний етап. 

 1. Ознайомлення з маршрутом та картосхемою проведення екскурсії. 

 2. Постановка  завдань (спостереження за рельєфом, гідрологічними об’єктами, зміною 

рослинності, тваринним світом тощо). 

 3. Проведення інструктажу з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «П’ять речень». 

  За допомогою п’яти речень сформулюйте головні думки про ліс як природний комплекс.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 На минулому занятті ми з вами ознайомилися з лісом, як рослинним угрупованням, 

лісівництвом як наукою, визначили предмет, методологію лісівництва. Показали значення лісу в 

економіці країни. Сьогодні ми зможемо закріпити знання на практиці.  

 ІV. Проведення екскурсії (прийом «Мандрівка») за планом:  

 1. Характеристика рельєфу місцевості.  

Рухаючись за затвердженим маршрутом, вихованці гуртка спостерігають за зміною 

рельєфу. Звертають увагу на ґрунтові відміни.  

 2. Спостереження за зміною рослинності по маршруту руху, гідрологічними об’єктами, 

якщо такі трапляються.  

 Спостерігають за зміною рослинності. Ближче до населеного пункту переважають 

сільськогосподарські рослини, а вже за його межами - панують бур’яни. При достатній кількості 

гідрологічних об’єктів можуть утворюватися болота, які за рослинністю відрізняються від степових 

ділянок.  

 3. Характеристика рослинності узлісся.  

 Узлісся зустрічає юних лісівників кущиками, кущами і поодинокими деревами. Тут 

спостерігається наявність калини звичайної, різних видів верб, терну колючого, бруслини 

європейської тощо.  

 4. Спостереження за лісом як складним рослинним угрупованням.  

 В лісових масивах звертається увага на головні лісоутворюючі породи, підлісок. Разом із 

гуртківцями визначаємо поняття «ярусність» та яруси, які існують на даній ділянці. Вивчаємо 

трав’янисті рослини, звертаємо увагу на тваринний світ.  

 5. Збір рослин для виготовлення гербарію.  

 Збираючи рослини для поповнення гербарію, гуртківці бережливо до них відносяться. 

Викопавши кореневу систему – засипають ямки ґрунтом. Для гербарію заборонений збір 

червонокнижних рослин. Тому, виявивши такі – лише фотографують. Кожну зібрану рослину 

окремо загортають у газетний папір. Потім рослини сушать у природних умовах.  

 V. Узагальнення спостережень та знань по темі.  

Бесіда за питаннями:  

 1) дайте визначення поняття терміну «ліс»;  

 2) охарактеризуйте значення лісу у живій природі; 

 3) як ви думаєте, які лісоутворюючі породи можна назвати головними?  

 4) від чого залежить ярусність?  

 VІ. Написання звітів про екскурсію.  

 Під час оформлення матеріалів екскурсії юні лісівники діляться своїми спостереженнями і 

матеріалами.  
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 VІІ. Підведення підсумків екскурсії. Прийом «Робимо висновки».  

 Екскурсанти роблять висновки про ліс, як найбільш складне рослинне угруповання суші та 

природний комплекс, розрізняють поняття головні лісоутворюючі породи, ярусність, недеревні 

ресурси лісу.  

 

Розділ І. Поняття про ліс та його компоненти.  
 

Заняття 3  
  

Тема. Поняття про лісостан та деревостан. Морфологія (структура) лісового масиву. 

Ріст дерев у лісі та на просторі. Таксаційна формула порід. Бонітет як показник 

продуктивності. Фази розвитку деревостану. 

 Мета. Дати вихованцям гуртка поняття про лісостан та деревостан, навчити визначати 

морфологію лісового масиву, бонітет, як показник продуктивності, таксаційну формулу порід, 

понять: підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісова підстилка, ризосфера, фази 

розвитку деревостану: молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, стиглі, перестійні. Навчити 

показати вплив гостроти конкуренції в деревостанах на структуру лісового масиву. Класифікувати 

дерева за максимальною довговічністю насінного покоління. Показати особливості росту дерев у 

лісі й на просторі, поділ деревних рослин за походженням, складом порід, формою, зімкнутістю, 

повнотою, густотою, віком та ярусністю.  

 Обладнання. Підручники: «Лісознавство», «Лісова таксація», «Лісова типологія», 

фотодокументи, відеофільми.  

 Базові поняття і терміни. Лісостан та деревостан, морфологія лісового масиву, лісова 

таксація,таксаційна формула порід, лісова типологія, бонітет; підлісок, самосів, підріст, живий 

покрив, опад, лісова підстилка, ризосфера; молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, стиглі, 

перестійні фази розвитку.  

 Тип заняття.  Вивчення нового матеріалу. 

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

      Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Перевірка забезпечення вихованців гуртка дидактичним та роздавальним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. Дайте визначення лісу як природного комплексу.  

 2. Що вам відомо про лісові площі України?  

 3. Назвіть найбільш заліснені зони нашої держави.  

 4. Охарактеризуйте значення лісу в економіці країни.  
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 5. Які лісові ресурси називаються недеревними?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Для наукового ведення лісового господарства необхідно вміти визначати  морфологію 

лісового масиву, бонітет, як показник продуктивності, таксаційну формулу порід, підлісок, 

самосів, підріст, живий покрив, опад, лісову підстилку, ризосферу; фази розвитку деревостану: 

молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, стиглі, перестійні; гостроту конкуренції в 

деревостанах, структуру лісового масиву, особливості росту дерев у лісі та на просторі. 

Класифікувати дерева за максимальною довговічністю насінного покоління.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Практичність теорії».  
 

 4.1. Поняття про лісостан і деревостан. Морфологія лісового масиву. Розповідь з 

елементами бесіди.  
 

 Сформулюйте поняття про ліс та деревостан.  
 

 Лісом і деревостаном називають тісне угруповання деревних та чагарникових рослин, що 

займають більш-менш значний простір.  

 Дерева і чагарники – багаторічні рослини, більшість із яких в помірному кліматі відносять-

ся до життєвої форми літньо-зелених фанерофітів. Відомо, що трав’янисті багаторічники 

переживають морозні зими у вигляді підземних органів – цибулин, бульб, кореневищ, та ін. На 

відміну від них у фанерофітів зимують також наземні органи – стебла (стовбури) і крони, а у 

вічнозелених: (назвіть відомі вам вічнозелені деревні рослини) сосна, ялина, туя, тсуга, 

перезимовують також листки – хвоїнки. У трав’янистих багаторічників бруньки зимують під 

захистом ґрунту, опалих листків та снігового покриву. Бруньки дерев’янистих рослин, як правило 

утворюються на наземних частинах і разом із ними піддаються безпосередній дії зимових вітрів 

та морозів.  

 Ці особливості фанерофітів нашої кліматичної зони мають пристосування, що дають 

можливість переносити різкі зміни погоди і особливо коливання сонячної радіації, температури, 

вологості повітря, вітри і бурі протягом всього року.  
 

Охарактеризуйте внутрішню будову стебла.  
 

Наземні органи фанерофітів захищені шаром кори; їх бруньки покриті в більшості випадків 

лусками, нерідко просмоленими. Вони мають фізіологічні пристосування, що дозволяють пере-

носити низькі температури (до -700С). Подібних температур не переносять трав’янисті рослини, 

навіть аборигени зони тайги. Вони «ховаються» від морозів і холодних вітрів під шаром снігу.  

 Майже всі деревні рослини, головним чином дерева, досягають великих розмірів, 

особливо в теплих кліматичних зонах. Гігантська секвойя в Каліфорнії і австралійський евкаліпт 

досягають висоти 120 м, а діаметр пенька у баобаба  - до 20 м.  

 Породи теплопомірної зони – сосна і дуб – здатні досягати 40-45 метрів висоти; ялина, 

ялиця та модрина в гірських умовах Кавказу і Карпат – 50-60 м.  

 Суттєвою особливістю лісу і його компонентів – дерев є довготривалий строк життя. 

Найдовговічнішою породою є північноамериканська остисто-шишкова сосна висотою до 10 м., 

деякі її екземпляри доживають до 4500 років. Гігантська секвойя живе 3200 років.  

Пригадайте зовнішню будову дерева.  

 Дерево ділиться на три органічні частини: кореневу систему, стовбур і крону. Чагарники, 

на відміну від дерев, утворюють не один, а декілька більш-менш рівноправних стовбурців.  
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Класифікація порід за максимальною довговічністю  

Деревні породи Вік 

(років) 

Деревні породи Вік 

(років) 

Сосна щіткова. Білі гори в Каліфорнії.  4500 Модрина. 600 

Секвойя. Каліфорнія.  3500 Сосна звичайна. 450 

Кипарис і кедр.  2500 Ялина, бук, ялиця, сосна 

кедрова. 

350 

Тис, деревовидні ялівці, маслина.  2000 Граб, береза, черешня, дика 

груша, дика яблуня, горобина. 

150 

Каштан їстівний, дуб, чинар, дугласія.  1000 Осика, тополя. 100 

Липа.  800 Верба плакуча. 60 

  Кущові види верби плакучої і 

породи підліску. 

35 

  

За максимальною висотою розрізняють деревні породи першої величини – вищі 25 м, 

другої – від 10 до 25 м, третьої – нижче 10 м. Дерева, що не досягають висоти 5 м, об’єднують в 

одну категорію з кущами. Найбільш поширеними породами першої величини є модрина, сосна, 

ялина, ялиця, сосна кедрова, береза, осика, вільха чорна, липа, дуб, ясен, бук, клени, ільмові, 

груша лісова та ін.; до порід другої величини відносяться вільха сіра, яблуня лісова, клен 

польовий, черемха, берека, дуб пухнастий; до порід третьої величини – горобина, лох, глід 

чорноплідний. Багато кущів можуть рости також і у формі дерев третьої величини – ялівець, 

акація жовта, глід, клен татарський, бузина чорна і червона, ліщина та ін. Часто їх відносять до 

кущів першої величини, які досягають висоти 3-5 метрів. Кущі другої величини мають висоту 1-3 

м - це бирючина, свидина, жимолость, смородина, малина, барбарис; до кущів третьої величини, 

які досягають 1 м висоти, відносяться вовче лико, лохина, ожина, багно. Дрібні кущики є 

приземистими фанерофітами висотою не більше 50 см – брусниця, чорниця, карликові берези, 

карликові верби. Крім таких форм, у лісах трапляються ліани – плющ, ломиніс, актинідія.  

 В поняття про ліс включають уявлення про угрупування деревних рослин, які займають 

більш або менш значну площу. Цим самим ставлять мету, по-перше відмежувати від лісового 

ландшафту ландшафт поодиноких дерев і їх невеликих груп, алейні посадки та інші угруповання 

дерев, що не відносяться до того, що слід називати лісом. По-друге, цим прагнуть підкреслити 

найважливішу особливість лісу – суцільність його поширення і специфічний вплив на оточуючу 

місцевість, на силу й напрямок вітру, на температуру і вологість приземного шару атмосфери, на 

ґрунт та на режим ґрунтової вологи.  
 

 Чи впливає, на вашу думку, ліс на кліматичний режим місцевості?  
 

 Ліс змінює кліматичний режим місцевості, і тим суттєвіше, чим більший простір в ґрунті й 

атмосфері зайнято складаючими його деревами, чим більший лісовий масив в своєму горизон-

тальному просторі.  

 Невеликі переліски, алейні насадження, поодинокі дерева і чагарникові зарослі також 

впливають на кліматичні та інші режими місцевості, але цей вплив не суттєвий у порівнянні з 

тими змінами, які викликають лісові масиви.  

 Тому потрібно розрізняти глибину лісу, вважаючи під нею суму потужностей двох зайнятих 

ним середовищ – наземного і підземного. У максимальному випадку, в лісах із секвойї, ця 

глибина досягає 125 м, в мінімальному, в чагарникових заростях глибина лісу не перевищує 3-4 
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м. Зрозуміло, що в першому випадку потужність впливу лісу на зайняту ним територію велика, а 

другому – обмежена. Але й низькорослі деревно-чагарникові зарослі суттєво впливають на 

гідротермічний режим місцевості, особливо, якщо ці зарослі значні за протяжністю. У такому 

випадку вони відносяться до лісу.  

 Відповідно, після визначення складу деревних порід і чагарників другою важливою 

ознакою лісу є його вплив на зайняту ним територію, що визначається не тільки інтенсивністю, 

але й якісними особливостями.  

 Ступінь впливу лісу на сонячне освітлення, температуру повітря і ґрунту, швидкість вітру 

та інші елементи клімату залежить не тільки від розміру площі і глибини лісу, але й від складових 

його порід, густоти деревостану, щільності заселення ними території. Ділянка густого ялинника 

площею 1 га серед полів є типовим лісом за всіма ознаками, в тому числі за своїм впливом на 

мікроклімат зайнятої ним і сусідньої території.  

 Перемішані ділянки свіжих вирубок, зріджені старі насадження та ще не зімкнуті 

молодняки також потрібно називати лісом. Серед останніх головним є те, що ліс існує не тільки 

наявно, тобто в даний час за всіма своїми типовими ознаками, але й потенційно.  

На вирубках або під зрідженим наметом, що відведений під вирубку, з’являється нове 

молоде покоління із самосіву; існуючі молодняки зімкнуться, виростуть і перетворяться у 

дорослий, стиглий ліс. Цього не станеться з алеєю, з лучними або степовими ділянками, де 

косять траву або випасають тварин.  

 Відповідно для визначення сутності лісу, крім показів про склад, необхідно встановити такі 

додаткові ознаки:  

 1) стадії розвитку лісу, розпочинаючи від призначених для лісоутворення галявин, 

прогалин, лісосік і закінчуючи дорослими насадженнями;  

 2) густоту стояння деревних рослин, при посиленні якої наростають типові риси лісу. 

Потрібно також взяти до уваги, що в багатьох випадках межа між лісом та нелісом може бути 

виділена не чітко, умовно.  
 

 4.2. Ріст дерев у лісі і на просторі. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Як ви міркуєте, де краще ростуть дерева, у лісі чи на просторі? Поясніть свою думку.  
 

 Щільність угруповання дерев носить назву повноти насаджень. В різні фази розвитку лісу 

вона може змінюватися, розпочинаючи з далекої відстані між деревами, через вирубки й окремо 

розміщені групи маленьких дерев, що змінюють старий ліс, до густих молодняків та жердняків і 

мають характер непрохідної хащі.  

 В процесі появи й подальшого росту дерева розростаються вгору і в боки, витісняючи 

своїх сусідів та одночасно випробовуючи на собі їх вплив зі всіх сторін. Крони дерев, по мірі росту 

збільшуються. Але нижні гілки, затінені верхніми і кронами сусідів, відмирають із-за дефіциту 

світла. Їх мертві залишки опадають на землю. Проходить так звана очистка стовбура від сучків. 

Це явище властиве окремо ростучим деревам тільки винятково, так як їх нижні гілки хоча й 

затінені, але використовують бічне освітлення. Що стосується дерев у густому лісі, то тут 

очищення стовбурів від сучків проходить дуже інтенсивно. В таблиці наведені дані вимірювання 

двох старих дубів майже однакового віку – 112 і 115 років. Вони зростали на одній ділянці 

діброви. Перший із них ріс на просторі, посередині широкої галявини, тому розвивав широку 

крону. Другий – типове для лісу високе і струнке дерево, що зростало в тісному оточенні сусідів.  
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 Як видно із таблиці, горизонтальна проекція крони дерева, що зростало на просторі, в 5 

разів перевищує відповідний показник дерева із густого деревостану. Отже, дерево, що виросло 

на просторі користувалося у 5 разів більшою кількістю сонячного світла, ґрунтової вологи і 

живлення та дало майже втричі більший об’єм деревини. Але біля третини його продукції пішло в 

сучки, а стовбур, що мав великий діаметр в нижній частині, виявився дуже збіжистим. Деревину 

воно утворило сучкувату, тобто низької якості.  

 Дерево в густому лісі було на 40% вищим, але діаметр у нього був на половину меншим 

при відносно високій повнодеревності стовбура. Ця різниця – результат бічного затінення дерев 

їх сусідами. При бічному затіненні крона дерева не може рости в боки, де панують сусіди. В нього 

залишається обмежений простір для росту тільки вгору. Від’ємний геотропізм і фототропізм 

верхівкових бруньок, затінення нижньої частини крони, що стимулює дихання і обмін речовин у 

кроні, та низка інших обставин посилюють ріст у висоту. В деревостані проходить взаємний підгін 

дерев. При цьому нижні гілки затінюються і відмирають, а крони переміщаються все вище. В 

результаті такого процесу у дерева в лісі утворюється високий, тонкий, добре очищений від 

сучків стовбур. Діаметр на висоті грудей у такого дерева тонший, а об’єм стовбурової деревини 

менший, аніж у дерева, що росте на галявині, але сортименти кращі і вихід їх більший. Крім того, 

на одиницю поверхні ґрунту запаси деревини в деревостані, що сформувався замолоду в 

лісовому масиві, вищий.  

      Таблиця  

Дані вимірювань двох старих дубів, що зростали в різних умовах –  

на просторі і в затіненому оточенні сусідніх дерев.  

 

Таксаційні елементи 

Дерево на 

галявині, 

вік 115 р. 

Дерево в 

деревостані, 

вік 112 р. 

Друге дерево 

у % по віднош. 

до першого 

Діаметр на висоті 1,3 м. 100 51 51,0 

Висота дерева м. 21,5 30,1 140,0 

Горизонтальна проекція крони (м2). 253 48 19,0 

До першого живого сучка (м). 2,5 21,0 84,0 

Вертикальна протяжність крони (м). 19,0 8,1 42,6 

Видове число стовбура ×1000. 331 440 132,9 

Видове число дерева ×1000. 499 501 100,4 

Об’єм стовбура (м3). 5,7 2,6 45,6 

Об’єм сучків  (м3). 2,8 0,3 10,7 

Загальний об’єм дерева без коренів (м3). 8,5 2,9 34,1 

Об’єм сучків у % до деревини стовбура. 49 11 22,4 

Об’єм сучків у % до загального об’єму 
дерева. 

32,9 10,3 31,2 

  

Прийом «Наукова лабораторія». Робота з таблицею, після якої гуртківці роблять 

висновки, що у зімкнутому стані дерева продукують на 82% більше деревної маси і на 135% 

більше цінної стовбурової деревини, ніж це могло статися, якби площа була зайнята 

ширококроновими деревами, що виросли на просторі із зімкнутими кронами.  

Деревина дерев із зімкнутого лісу внаслідок своєчасного очищення стовбурів від сучків 

має більшу цінність проти тих, що виросли на просторі. Отже, зімкнутий деревостан дає кращу 

деревину і в більшій кількості. Тому вигідніше вирощувати деревину в зімкнутому деревостані. 
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 Висока продуктивність зімкнутого лісу – результат більш інтенсивного використання 

деревостаном сонячної енергії, атмосфери і ґрунту.  
 

 4.3. Морфологія деревостанів. Розповідь.  
 

 Ліс на великих просторах не буває однорідним. Як правило, він змінює свої суттєві ознаки, 

інколи на незначних відстанях. Тому виникає необхідність розділяти ліс на більш прості частини – 

елементарні однорідні одиниці.  

Деревостан, або насадження, являють собою елементарну і найменшу по об’єму одини-

цю лісу. Ця ділянка лісу, однорідна всередині своїх меж за всіма найважливішими ознаками: за 

складом порід, походженням, формою, повнотою, віком, типом лісу, бонітетом та іншими.  
 

Відвідавши ліс ви звертаєте увагу, що в лісовому масиві зростають хвойні та листяні 

дерева, добре розвинений підлісок. Як можна назвати такий ліс?  
 

 За складом порід деревостани поділяються на чисті, однорідні і змішані, які складаються з 

двох та більше порід. Деревостани в залежності від панівної породи мають назви: сосняк, дубняк, 

ялинник, листовник, кедровик, березняк, осиковик. Змішані насадження називаються за складом 

у крайньому випадку двох панівних порід: дубо-сосняк, грабо-дубняк тощо. Для типів деревостану 

застосовують фітоценологічний принцип назв за панівними рослинами у першому (верхньому) 

ярусі і покриві: сосняк лишайниковий, брусничний, чорничний та ін.; ялинник зеленомоховий, 

довгомоховий; дубняк осоковий і т.д.  
 

 Із курсу біології рослин пригадайте формулу квітки.  
 

 Отже, так як існує формула квітки, яка характеризує трав’янисту рослину, існує і такса-

ційна формула складу деревних порід, яка показує участь кожної із них у десятих долях від за -

гального запасу (об’єму) деревини у даному деревостані. Наприклад, формула 7С2Д1Б означає 

змішане насадження із сосни (С), дуба (Д) і берези (Б). Із формули видно, що в насадженнях 

перша порода представлена сосною, на яку випадає 70% об’єму деревини, друга – дубом, біля 

20%, на березу припадає всього 10%. При опису складних насаджень кожний їх ярус характери-

зується окремою формулою складу. Додатково може бути наведена і загальна формула складу.  

 За походженням деревостани поділяють на такі категорії: 1) корінні – що відповідають не 

порушеній стихійними явищами природі материнського лісу; 2) похідні – порушеного складу, 

наприклад березняки на місці корінних ялинників; 3) насіннєві – утворені із насіння; 4) порослеві – 

утворені від пагонів із пеньків; 5) кореневищні, що виникли із наземних пагонів на коренях; 6) 

природні, що виникли в результаті самовідновлення деревостанів; 7) штучні – насіяні або 

насаджені лісівниками.  

 Деревні породи першої величини поділяються на головні, що є основними об’єктами 

господарювання (наприклад, сосна, ялина, дуб, модрина) й другорядні, що не відіграють головної 

ролі (клени, ільмові, верби, осика, береза та ін.). Панівною породою є та, яка переважає у верх -

ньому ярусі деревостану.  

 В залежності від наявності деревних ярусів деревостани поділяють на прості (одноярусні) 

та складні – 2-,3-,4- і 5-ярусні. Такий поділ називається формою або будовою деревостану.  
 

 Із поняттям «ярусність» ми зустрічалися під час екскурсії. Пригадайте, що таке 

ярусність?  
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 Розрізняють наступні яруси деревостану:  

 І (верхній) ярус складається із крон найбільш високих порід – сосни, дуба, ялини та ін. В 

його межах розрізняють два намети: а) панівний, що складається із дерев І і ІІ класів за класами 

росту, і підлеглий, що складається з дерев ІV-V класів.  

 ІІ ярус складається із крон більш тіньовитривалих, аніж перший, і повільноростучих порід, 

наприклад із дуба і ялини – під сосною і березою, клена польового, липи і граба – під наметом 

дуба і ясена.  

 Дуже часто у ІІ ярусі панують крони порід другої величини (клена польового, яблуні, 

горобини) або порід першої величини, не здатних у даних кліматичних або ґрунтових умовах 

вирости на рівень першого ярусу (наприклад, дуба на бідних піщаних і супіщаних ґрунтах).  

 ІІІ ярус складається із ще більше тіньовитривалих дерев, найчастіше третьої величини із 

домішкою кущів. Він займає біля 1/3  висоти І ярусу.  

 Підлісок складається із кущів або низькорослих дерев не вище 5 м, зазвичай досягаючих 

висоти 1,5-2,5 м. Він може бути утворений також деревними породами першої, другої та третьої 

величини, якщо тільки в даних умовах вони не можуть вирости вище 3-5 м.  

Самосів – молоді деревця головних та другорядних порід, що проросли із насіння під 

наметом лісу або на лісосіці. У дорослих деревостанах при нерівномірному зрідженні намету 

може з’явитися сосновий самосів, найчастіше групами, у вікнах намету. Такий самосів називають 

підростом. Сіянці на першому році життя називають сходами.  

Підлісний (надґрунтовий) живий покрив – трав’янисті  рослини, дрібні кущики і напівкущі 

типу брусниці, дроку, чорниці, лохини, багна, а також мохи, надґрунтові лишайники і гриби. 

Рослини покриву у ряді випадків можуть підніматися на рівень підліску (наприклад, кропива 

дводомна у вільшняках), у інших бути приземистими, не підніматися вище 2-5 см над рівнем 

ґрунту (мохи, лишайники). У випадку повної відсутності рослин говорять про мертвий надґрун-

товий покрив, що являє собою опад або лісову підстилку.  

 Опад - лежачі на ґрунті або на підстилці опале листя, гілки, кусочки кори, квітки та інші 

мертві залишки деревних і трав’янистих рослин всіх ярусів.  

 Лісова підстилка або лісовий перегній, - лежачий безпосередньо на ґрунті шар у тому чи 

іншому ступені органічного опаду минулих років, що розклався. На відміну від опаду підстилка 

має компактність, шаруватість, а інколи (при повільних процесах розкладання) і значну 

потужність – до 20 см.  

 Ризосфера – коренедоступна товщина ґрунту. Вона може бути дрібнішою від шару ґрунту, 

а може бути глибшою від нього, останнє – у випадку, коли корені проникають у материнську 

гірську породу. Якщо корені дерев заселяють лісову підстилку, то вона входить до складу 

ризосфери. Існує поняття «мікробної ризосфери», яка відноситься до органічного шару ґрунту 

навколокореневих закінчень. Тут інтенсивно розвинуте життя мікробів, що живляться органічними 

продуктами кореневого екзосмосу.  

 Частина деревостану вище ризосфери називається наземною або стромосферою.  

 Повнота деревостану – одна із найважливіших ознак, що визначається найчастіше 

візуально по зімкнутості крон. Якщо лісовий намет щільний, просвіти між кронами займають не 

більше 10-15% площі деревостану, таку повноту приймають за 1,0, а наступні ступені її 

зменшення на кожну десяту – за 0,9, 0,8, 0,7 і т.д. Зімкнутими прийнято називати  насадження з 

повнотою 0,8-1,0, середньої повноти – 0,6-0,8, зрідженими – 0,4-0,6. Насадження з повнотою 

менше 0,4 називають рідинами. Повноту насаджень визначають також за таблицями.  
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 Крім горизонтальної зімкнутості крон розрізняють вертикальну. Остання визначається тим, 

наскільки щільно примикає до розміщеного вище ярусу наступний за ним нижній, чи залишається 

між ними просвіт і якої величини. Розрізняють також ступінчасту зімкнутість, коли верхній ярус 

деревостану сформований із двох не зімкнутих горизонтальних наметів, причому дерева 

нижнього ярусу знаходяться у просвітах верхнього.  

Ступінчаста зімкнутість є співвідношенням горизонтальної і вертикальної. Всі ці три види 

зімкнутості: горизонтальна, вертикальна і ступінчаста відповідає віковим особливостям 

деревостану – молодому, середньому і старому. З віком виділяються  яруси, а в старості верхній 

ярус зріджується і з’являється підріст, який утворює самий нижній ярус. Ступінчаста зімкнутість 

властива головним чином змішаним, складним і різновіковим деревостанам.  

 Густота деревостану – ознака, аналогічна повноті, але відображає вона не зімкнутість 

крон і не площу розрізу стовбурів, а кількість дерев на 1 га. Густоту визначають діленням числа 

дерев пануючого намету на площі 1 га на відповідну кількість їх, що взято із таблиць ходу росту.  

 Вчення про типи лісу Г.Ф. Морозова, яке з цікавістю прийняла більшість лісівників, зустрі-

ло поразку з боку представника лісової таксації і лісовпорядження проф. М.М. Орлова.  

 Відповідно до його поглядів, потреби в типах насаджень немає, так як вичерпну оцінку 

умовам місцезростання дає бонітет.  

 Бонітет лісу (лат. Bonitas - добротність) - показник деревної продуктивності залежно від 

ґрунтових умов. За продуктивністю лісостани поділяють на 5 класів бонітету, що позначаються 

римськими цифрами.  
 

Як можна визначити продуктивність насаджень?  
 

 До І класу відносять найпродуктивніші насадження, до V - найменш продуктивні. Якщо 

продуктивність лісостанів вища за І або нижча за V клас, то до римської цифри додають літерні 

позначення (наприклад, Iа, Iб, Vа, Vб тощо). Бонітет лісу можна визначати за загальним запасом 

деревини або за середнім її приростом, але найбільш вживаним показником продуктивності лісу 

є середня висота дерев першого ярусу лісового насадження у певному віці. Знаючи середню 

висоту і вік дерев, за таблицями класів бонітету знаходять бонітет насадження.  
  

Розподіл соснових деревостанів насіннєвого походження за класами 

бонітету на підставі середнього віку та висоти (за М. М Орловим., 1911) 

Середній вік  

насаджень (років)  

Висота насаджень за класами бонітету, м  

I а I II III IV V V а 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

6-5 

12-10 

16-14 

20-18 

24-21 

28-24 

30-26 

32-28 

34-30 

35-31 

5-4 

9-8 

13-12 

17-15 

20-18 

23-20 

25-22 

27-24 

29-26 

30-27 

4-3 

7-6 

11-10 

14-13 

17-15 

19-17 

21-19 

23-21 

25-23 

26-24 

3-2 

6-5 

9-8 

12-10 

14-12 

16-14 

18-16 

20-17 

22-19 

23-20 

2-1 

4-3 

7-6 

9-8 

11-9 

13-11 

15-12 

16-14 

18-15 

19-16 

— 

2 

5-4 

7-5 

8-6 

10-8 

11-9 

13-11 

14-12 

15-13 

— 

1 

3-2 

4-3 

5-4 

7-5 

8-6 

10-7 

11-8 

12-9 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1911
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Для визначення класу бонітету насіннєвих і порослевих насаджень встановлені окремі 

таблиці, оскільки інтенсивність їхнього росту не є однаковою (насіннєві в ранньому віці ростуть 

повільніше). У різновікових насадженнях при встановленні бонітету за основне приймають 

старше покоління дерев, навіть якщо його запас менший, ніж у молодших поколінь.  

 Вік насаджень і їх вікові фази розвитку (онтогенез) являють собою одну із найважливіших 

ознак, що відображає динаміку лісу. В лісівництві прийнято поділяти деревостани за 20-, 10- або 

5-річним класами віку, в залежності від темпів розвитку деревних порід. У повільноростучих порід 

(дуба, ялини, ялиці) – 20-річні, у швидкорослих (вільхи, берези, осики) – 10-річні, у гібридних 

тополь – 5-річні вікові класи.  

 Відрізняють такі фази розвитку деревостану, розпочинаючи із самих ранніх.  

 Молодняк – найперша фаза життя деревостану, коли він відноситься до І класу віку. 

Розрізняють молодняк «до змикання крон» і «після змикання», тобто після того, як крони сусідніх 

дерев зближаться настільки, що не залишать між собою більш-менш значних просвітів. При 

цьому, нижні пагони, особливо у світлолюбних порід, починають від сильного затінення 

відмирати. З моменту змикання, молодняк переходить у стан хащі. Особливо важливим раху-

ється досягнення хащі в букових, ялинових і ялицевих молодняках, де необхідне сильне 

взаємозатінення стовбурців, так як в іншому випадку важко досягти своєчасного очищення їх від 

сучків. В молодняках розпочинається інтенсивний відпад, відстаючих у рості екземплярів, внас-

лідок конкуренції між молодими деревами.  

 Жердняк (жердяк) – фаза, що відповідає ІІ класу віку. Жердняк розвиває максимальну 

кількість дрібних і середніх пагонів, а у деяких порід і листкову масу. У фазі жердняка у світло -

любних порід спостерігається кульмінація приросту по висоті, інтенсивний відпад дерев, що 

називається самозріджуванням.  

 Середньовікові насадження відносять до ІІІ і ІV вікових класів. Приріст у висоту в 

тіньовитривалих порід досягає кульмінації, у світлолюбних - понижується, відпад дерев 

послаблюється, але не затухає. В цій віковій фазі найчастіше досягається кількісна стиглість 

деревостанів, що визначається приростом за масою.  

 Пристигаючі насадження ІV–V класу віку. Ріст у висоту послаблюється, диференціація 

дерев закінчується. Наступає фаза природного зрідження деревостану, зімкнутість намету 

понижається. При цьому підсилюється приріст по діаметру і плодоношення, з’являються групи 

підросту.  

 Стиглі насадження – V – VІ класів віку. Фаза затухання приросту у висоту, інколи також і 

деякого послаблення приросту по діаметру, насадження досягають найчастіше в цій фазі своєї 

технічної і господарської стиглості.  

 Перестійні насадження – старіші VІ класу віку. Їх залишають на коренях для вирощування 

особливо великих сортиментів, наприклад до 180 років для виготовлення винної бочкотари - в 

дубових лісах. До фази перестою доводять також ліси ґрунтозахисного значення на крутих 

схилах, в зелених зонах міст, в парках і лісопарках. Довговічні породи (дуб, липа, сосна, модрина) 

стійкі до фази перестою, здатні зберігати задовільний стан до 200-300 років, а в кращих умовах 

навіть більше. Перестій недовговічних порід (тополі, осики, берези, вільхи, граба та ін.) швидко 

пошкоджуються грибковими хворобами та комахами.  

 Розлад насаджень від старіння і слабкості називається віком природної стиглості. У 

насіннєвого дуба в кращих ґрунтово-кліматичних умовах він наступає в 500-600 років, у сосни – в 



 

100 

 

300-350 років, у бука, ялини, ялиці – в 250-300 років, у граба – в 120 років, вільхи чорної і берези 

– в 100 років, у насіннєвої осики і тополі сріблястої – в 60-80 років і т. д.  

 Розрізняють: 1) одновікові насадження – коли коливання віку окремих дерев не виходить 

за межі одного класу віку, і 2) різновікові – коли коливання виходять за межі класу і стає 

можливим поділ дерев на 2-3 і більше поколінь. В природному різновіковому лісі можна побачити 

дерева декількох поколінь. Наприклад, у старому буковому деревостані середнього віку 125 років 

трапляються дерева 150-200-, 100-120-, 60-80-річного віку, а також групи молодого підросту на 

прогалинах, що утворилися після випадання великих перестійних дерев. До різновікових 

деревостанів відносять також і ті, в яких серед дерев переважаючого більш молодого 

одновікового покоління (наприклад 50-річного) розкидані так звані маяки – дерева, залишені «на 

перестій» для отримання більш великих сортиментів (вік їх 100, 150 і більше років).  
 

 4.4. Морфологія (структура) лісового масиву. Розповідь.  
 

 Що таке лісовий масив?  
 

 Лісовий масив велика і цілісна (одноконтурна) територія лісу. Вона може бути різних 

розмірів, розпочинаючи від 100 до багатьох тисяч гектарів. Природна єдність, яку являє собою 

лісовий масив, дуже рідко буває однорідною. Зазвичай лісові масиви різноманітні  за складом, 

будовою, повнотою, віком і продуктивністю деревостанів, за їх походженням, тобто за ознаками, 

розглянутими вище. Але є специфічні для лісового масиву риси.  

 Розглядаючи лісовий масив як просторове явище, його поділяють на дві морфологічно 

різні частини:  

 1) зовнішню, периферійну, яка називається узліссям;  

 2) всю останню, що носить назву внутрішньої частини лісового масиву.  

 Дерева узлісь за своїм габітусом стоять ближче до дерев, що зростають на просторі. 

Розрізняють відкриті узлісся, в яких відсутній ІІ ярус і підлісок та закриті - щільні багатоярусні і 

густі; зовнішні - що виходять до межі масиву й внутрішні, - що виходять на лісові галявини.  

 Функції узлісь дуже важливі. Захищаючи лісовий масив від вітру, узлісся оберігає стан 

його внутрішньої частини. Зона узлісся вимірюється 1-2 рядами старих дерев загальною 

шириною 15-20 м, розпочинаючи від межі з полем. Інколи, при характерних для місцевого клімату 

особливо сильних вітрах, в зону узлісся включається більш широка смуга до 50 або навіть 100 м; 

вона посилює захист лісового масиву від сильних вітрів і суховіїв.  

 В середині масиву можуть бути більш-менш великі відкриті безлісі ділянки. Сюди 

відносяться суцільні лісосіки, що утворилися після рубки стиглих або перестиглих насаджень. По 

їх периферії оголюються для дії сонця й вітрів так звані стіни лісу, які на відміну від узлісь, чуттєві 

до сонячного нагрівання, морозів і вітрів.  

 До іншої категорії належать галявини – давні безлісі ділянки, зайняті орними землями, лу-

ками або болотами. Галявини мають середню ширину більшу, аніж висота оточуючих їх стін лісу, 

сформованих по типу узлісся. Якщо ширина галявини рівна 1-2 висотам дерев, що зростають на 

узліссі, вона рахується малою, при ширині в 2-5 висот – середньою, більше 5 висот – великою.  

 Крім того розрізняють прогалини – відкриті ділянки серед деревостану, середня ширина 

яких дорівнює 1/2 -1 висоти деревостану. Вікно намету – прогалина, діаметр якої не перевищує 1/2  

висоти деревостану, але не менше аніж середній діаметр горизонтальної проекції крони у дерев 

панівного намету. Прогалини й вікна деревного намету, на противагу лісовим галявинам, недав-

нього утворення. Вікна утворюються внаслідок природного випадання старих дерев і після 
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вирубування поодиноких дерев. При випаданні груп дерев, утворюється прогалина. У вікнах і на 

прогалинах з’являється підріст; він здатний тут рости, використовуючи додаткове освітлення, що 

поступає зверху.  

 Лісівники відрізняють категорії лісових площ: 1) загальну, 2) вкриту лісом. Друга складає 

частину першої, так як, окрім деревостанів, на території лісового фонду існують невідтворені 

лісосіки, землі сільськогосподарського користування, присадибні ділянки і нелісова площа – 

низькопродуктивні болота, солончаки, солонці, скалисті схили, водні об’єкти, дороги, просіки й 

інші категорії земель, непридатних або не призначених для прямого лісогосподарського 

використання.  

 Взаємовплив дерев у лісі. Із порівняння дерев, що виросли в лісі і на просторі, випливає, 

що в лісі внаслідок густого стояння дерев виникає ще одне специфічне і дуже характерне явище 

– взаємний вплив дерев. Воно накладає відбиток на будову лісу: дерева в лісі вищі, тонкіші, 

стрункіші, добре очищені від сучків; запаси деревини на одиницю площі у таких дерев більші. 

Дерева в лісі підганяють одне одного в рості, впливаючи на взаємне бічне освітлення. Якщо 

дерева ростуть в чистих деревостанах, однаковими темпами, то вони починають відчувати вплив 

сусідів з моменту зімкнення крон і кореневих систем. Під таким змиканням лісівники розуміють 

зближення коренів та гілок сусідніх деревець на мінімальні відстані аж до часткового перекриття 

взаємного вростання окремих гілок в крону сусіднього дерева. Це характерно для молодняків, що 

досягли стадії хащі. У сосни і ялини змикання коренів відбувається раніше аніж змикання крон.  

 При подальшому рості молодняк переходить в жердняк і амплітуда розхитування крон 

вітром стає широкою, із за чого проходить взаємне обтіпування крон сусідами.  

 Не менше значення має взаємне бокове затінення сусідніх дерев. По мірі росту дерева 

вгору, нижні частини його крони попадають в затінення й відмирають. Цей процес називається 

очищенням стовбура від сучків.  

 Важливою функцією горизонтальної взаємодії є підгін – посилення росту стовбура по 

акропетальній лінії. Відповідно, змикання і горизонтальна взаємодія крон стимулюють ріст дерев 

у висоту.  

 Оскільки в підземному середовищі світло, взаємозатінення, вітер та обтіпування значення 

не має, то там проходить анастомоз ризосфер і навіть коренів однієї й тієї ж породи між собою. 

М.Ф. Мельником встановлений взаємний кореневий підгін.  

 По мірі росту деревостану все сильніше загострюється протиріччя між розмірами дерев, 

кількістю їх на одному гектарі та їх площею живлення. Це протиріччя розв’язується зменшенням 

кількості дерев. Деревостан має властивість самозріджуватися.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

  5.1. Практичне заняття. Перегляд фотодокументів та відеоматеріалів із відповідними 

коментарями.  

 5.2. Бесіда за запитаннями:  

 а) дайте визначення лісостану і деревостану;  

 б) до якої життєвої форми відносяться дерева та чагарники?  

 в) які пристосування фанерофітів нашої кліматичної зони оберігають їх від різкої зміни 

погоди, коливань сонячної радіації, температури?  

 г) у робочих зошитах складіть таблицю класифікації деревних порід місцевих лісів за 

довговічністю;  

 д) як розрізняють породи за максимальною висотою?  
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 ж) перерахуйте ознаки сутності лісу;  

 з) дайте визначення поняття бонітет, охарактеризуйте як поділяють лісостани за 

продуктивністю.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 На сьогоднішньому занятті ми отримали поняття про лісостан і деревостан, особливості 

росту дерев у лісі та на просторі, навчилися  визначати морфологію лісового масиву, бонітет, 

таксаційну формулу порід, розрізняти підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісову під-

стилку, ризосферу, фази розвитку деревостану, гостроту конкуренції в деревостанах, структуру 

лісового масиву. Класифікувати дерева за максимальною довговічністю насінного покоління.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначте у місцевому парку, лісі дерева за максимальною висотою. Перерахуйте головні 

породи.  

 

      Заняття 4    /Екскурсія/  
  

Тема. Класифікація дерев за їх ростом та розвитком. Визначення фаз розвитку 

деревостану.  

 Мета. Закріпити знання про лісостан і деревостан, навчити визначати морфологію 

лісового масиву, бонітет, як показник продуктивності, таксаційну формулу  порід, поняття: 

підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісова підстилка, ризосфера, фази розвитку 

деревостану: молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, стиглі, перестійні. Визначати 

гостроту конкуренції в деревостанах, структуру лісового масиву. Класифікувати дерева за 

максимальною довговічністю насінного покоління. Показати особливості росту дерев у лісі й на 

просторі, поділ деревних рослин за походженням, складом порід, формою, зімкнутістю, 

повнотою, густотою, віком та ярусністю. Формувати вміння пояснювати природні явища, процеси 

в живих організмах на основі знань із природничих предметів. 

 Об’єкт екскурсії. Лісові масиви, що зростають на різних типах ґрунтів.  

 Обладнання. Карта лісництва, олівці, листки паперу, фотоапарат, компас.  

 Базові поняття та терміни. Класифікація дерев, фази розвитку деревостану, бонітет, 

таксаційна формула порід, підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісова підстилка, 

ризосфера, молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, стиглі, перестійні насадження.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Детальне ознайомлення з об’єктом екскурсії.  

 ІІ. Визначення і вивчення маршруту, яким здійснюватиметься рух юних лісівників зі школи 

до об’єкта екскурсії.  

 ІІІ. Інструктивна бесіда з гуртківцями.  

 ІV. Інструктаж із БЖД.  

 V. Завдання екскурсії.  

 VІ. Проведення екскурсії.  

 VІІ. Оформлення письмового звіту про екскурсію.  

 VІІІ. Підведення підсумків екскурсії.  

Проведення екскурсії 

 І. Детальне ознайомлення з об’єктом екскурсії.  

 Об’єктом екскурсії служать лісові площі ДЛФ, закріплені за учнівським лісництвом.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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 ІІ. Визначення і вивчення маршруту, яким здійснюватиметься рух учнів з школи до 

об’єкта екскурсії.  

 Використовуючи карту лісових угідь вибираємо найкоротший шлях і ознайомлюємося з 

типами лісів, в яких буде проводитися екскурсія.  

 ІІІ. Інструктивна бесіда з учнями.  

 Повідомлення теми і мети екскурсії, повторення теоретичного матеріалу. Вихованці гуртка 

отримують завдання, на які потрібно знайти відповідь під час екскурсії.  

 1. Класифікувати дерева за їх ростом та розвитком.  

 2. Розділити деревостан за ярусністю, визначити фази розвитку деревостану і таксаційну 

формулу порід, молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, стиглі, перестійні насадження.  

 3. Відшукати підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісову підстилку.  

 ІV. Інструктаж із БЖД.  

 V. Завдання екскурсії.  

 Під час екскурсії гуртківці:  

 - спостерігають об’єкти і слухають пояснення екскурсовода;  

 - проводять спостереження й записи по ходу розповіді;  

 - ведуть збір ілюстративних матеріалів для оформлення звітності.  

 VІ. Проведення екскурсії. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Рухаючись до об’єкту екскурсії вихованці гуртка повторюють основні базові поняття та 

терміни.  

 Спостерігаючи лісові масиви, юні лісівники класифікують їх за складом порід, походжен-

ням, формою, зімкнутістю, повнотою, густотою, віком і ярусністю, дерева за їх ростом і розвитком.  

 Розрізняють одновікові та різновікові насадження, молодняк, жердя, середньовікові, 

пристигаючі, стиглі, перестійні насадження.  

 Визначають гостроту конкуренції в деревостанах, структуру лісового масиву, таксаційну 

формулу порід і, відповідно, тип лісу. Звертають увагу на підлісок, самосів, підріст, живий покрив, 

опад, лісову підстилку.  

Розглядаючи лісовий масив як просторове явище, його поділяють на дві морфологічно різні 

частини: зовнішню, периферійну - узлісся, та всю останню, що носить назву внутрішньої. 

Роблять висновки про функції узлісь, взаємовплив дерев у лісі, ґрунтово-кліматичних умов на ліс.  

 Виділяють галявини, характеризують їх.  

 По ходу розповіді проводять спостереження і записи, ведуть збір ілюстративних 

матеріалів для оформлення звітності.  

 VІІ. Оформлення письмового звіту про екскурсію.  

 Під час оформлення звіту використовуються фото.  

 VІІІ. Підведення підсумків екскурсії. Прийом «Підводимо підсумки».  

 Юні лісівники дають визначення понять лісостан, деревостан, підлісок, самосів, підріст, 

живий покрив, опад, лісова підстилка, ризосфера, молодняк, жердя, середньовікові, пристигаючі, 

стиглі, перестійні насадження. Визначають морфологію і структуру лісового масиву, бонітет, 

таксаційну формулу порід, гостроту конкуренції в деревостанах. Класифікують дерева за 

максимальною довговічністю насінного покоління.  

 Характеризують особливості росту дерев у лісі й на просторі, поділ деревних рослин за 

походженням, складом порід, формою, зімкнутістю, повнотою, густотою, віком та ярусністю.  
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      Заняття 5  
  

Тема. Вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери і основні лісоутворювачі. 

Взаємовплив дерев у лісі. Класифікація та диференціація дерев. Деревостан як комплекс 

популяцій. Ліс - біогеоценоз. Рослини - компоненти лісу.  

 Мета. Ознайомити вихованців гуртка зі вченням Г.Ф. Морозова про породи-піонери та 

основні лісоутворювачі. Показати взаємовплив дерев у лісі, гостроту конкуренції в деревостанах. 

Навчити класифікувати й диференціювати деревну рослинність в насадженнях. Визначати 

деревостан як комплекс популяцій. Довести, що ліс – біогеоценоз, рослини – компоненти лісу. 

Формувати вміння пояснювати природні явища на прикладах конкуренції в деревостанах.  

 Обладнання. Підручники: «Загальне лісівництво», «Лісові культури», фотодокументи , 

комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття і терміни. Породи-піонери, основні лісоутворювачі, класифікація та 

диференціація дерев, взаємовплив дерев у лісі, гострота конкуренції, популяція, біогеоценоз.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Психологічний настрій юних лісівників на продуктивну творчу працю.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. Дайте визначення морфології лісового масиву.  

 2. Яку інформацію несе таксаційна формула порід?  

 3. Що таке бонітет?  

 4. Дайте визначення понять: підлісок, самосів, підріст, живий покрив, опад, лісова 

підстилка, ризосфера.  

 5. Перерахуйте фази розвитку деревостану.  

 6. На які морфологічно різні частини поділяють лісовий масив?  

 7. Назвіть відомі вам прізвища вчених-лісівників.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Сьогодні проблеми в лісогосподарському 

комплексі зростають. Для їх вирішення потрібно знати теоретичні основи лісівництва.  

 Під час заняття ми ознайомимося з теоретичними основами ведення лісового 

господарства, вченими-лісівниками, а також теоретичними питаннями, висунутими ними.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери та основні лісоутворювачі. Розповідь.  
 

В процесі природного відбору дерев, що ростуть у лісі, виживають більш швидкоростучі 

види і особини, здатні випереджувати своїх сусідів в процесі росту й розвитку. З іншого боку, 



 

105 

 

виживають більш тіньовитривалі види та особини, здатні переносити затінення верхнього намету 

лісу в випадку, якщо вони відстануть у рості і пораплять під затінення сусідами. Відповідно, 

природний відбір в лісі поляризує біологічні властивості деревних порід, створює дві протилежні 

групи видів та різновидів дерев: 1) які поєднують світлолюбність і швидкість росту – модрина, 

береза, осика, сосна, вільха, ясен та ін., 2) тіньовитривалі й не так швидкоростучі в молодому віці 

– ялина, ялиця, бук, граб, липа. Перші не можуть бути породами, підвладними ярусам лісу; якщо 

вони не потраплять у верхній ярус, то не переносячи затінення, відімруть. Другі - здатні брати 

участь як у нижніх, так і у верхніх ярусах лісу.  

В лісі проходить постійний природній відбір за ознакою швидкості росту, світлолюбності та 

тіньовитривалості. Світлолюбні породи виживають при умові, якщо вони у молодому віці ростуть 

швидко й розміщуються у верхньому ярусі; тіньовитривалі породи виживають у всіх випадках, і 

тому трапляються у всіх ярусах деревостану. Тіньовитривалість рослин – продукт життя у 

популяціях, тому тіньовитривалі породи за своїм походженням - ценотипи.  

Лісу властивий відбір і за іншими ознаками. Ці обставини й дали підставу Г.Ф. Морозову 

створити вчення про дві категорії деревних порід-піонерів та основних лісоутворювачів.  
 

 Які деревні рослини можна назвати піонерами? Чому?  
 

 1. Деревні рослини-піонери – береза, осика, верба та інші – швидко заселяють безлісі 

простори і вирубки. Цьому сприяє легкість та дальність перенесення парусних насінин вітром, 

щорічна висока врожайність насіння, здатність сходів і сіянців переносити заморозки й високі 

температури, прямі сонячні промені, невимогливість до ґрунтів тощо. До цієї категорії відносяться 

породи світлолюбні та швидкоростучі. Швидкість росту дає їм перевагу перед травами – 

потужними конкурентами сходів і сіянців деревних порід у відкритому просторі. Але породи-

піонери недовговічні. Середній вік їх насаджень – 50-60 років.  

 2. Деревні породи – основні лісоутворювачі – дуб, бук, смерека, ялиця та інші, нездатні 

заселяти відкриті простори із-за чутливості до заморозків і високих температур, через рідке 

плодоношення, малої транспортабельності насіння, підвищеної вимогливості до ґрунтів. Ці 

породи менш світлолюбні. Довговічні. Доживають до 200-300 років. В молодому віці – 

повільноростучі і тому потерпають від конкуренції трав. Період пошкодження весняними 

заморозками у них може затягнутися на десятиріччя. Але, коли насіння основних лісоутворювачів 

потрапляє під намет деревостану порід-піонерів – вони здатні утворювати стійкий підріст.  
 

 Які ліси можна назвати мішаними?  
 

 3. Мішана група. До неї відносяться модрина, сосна  та низка інших світлолюбних і 

швидкоростучих порід, що відносно легко заселяють відкриті місця. Представники третьої групи є 

також основними лісоутворювачами. Це проходить на бідних ґрунтах, які не займають 

тіньовитривалі породи.  
 

 4.2. Взаємовплив дерев у лісі. Закон регресії числа дерев із віком. Розповідь з 

елементами бесіди.  
 

 Із порівняння дерев, які виросли на просторі і в лісі, витікає, що внаслідок густого 

деревостану виникає ще одне специфічне й дуже характерне явище – взаємний вплив дерев. 

Воно накладає відбиток на будову лісу: дерева в лісі вищі, стрункіші, добре очищені від сучків, 

запас деревини в таких дерев на одиницю площі більший. Дерева в лісі підганяють одне одного, 

впливаючи на взаємне бокове затінення. Якщо дерева ростуть в чистих деревостанах 
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однаковими темпами, то вони відчувають вплив сусідів з моменту змикання крон і кореневих 

систем. Під таким змиканням розуміється зближення коренів та гілок сусідніх дерев на мінімальну 

відстань. Це характерно для молодняків, що досягли стадії хащі. При подальшому рості 

молодняк переходить в жердняк і амплітуда розхитування крон вітром стає широкою, із-за чого 

проходить нахльостування крон сусідами. Не менше значення має взаємне бокове затінення 

сусідніх дерев. По мірі росту дерева вгору, нижні частини потрапляють в затінення і відмирають. 

Цей процес називається очищенням стовбура від сучків.  
 

Число дерев на 1 га у зімкнутих соснових насадженнях 

Бонітети 

Вік Іа І ІІ ІІІ ІV V Vа
 

20 5330 6300 7660 10000 14500 18250 22000 

30 3350 3970 4800 6200 8900 13500 18500 

40 2050 2400 2800 3650 4860 6650 14900 

50 1430 1640 1940 2400 3500 4880 10400 

60 1055 1200 1340 1760 2420 3540 7300 

70 820 935 1070 1340 1850 2820 5500 

80 670 760 860 1080 1470 2270 3645 

90 562 625 725 905 1220 1880 3420 

100 483 536 625 760 1030 1580 2830 

110 423 470 550 660 890 1370 2350 

120 384 426 490 585 790 1210 2080 

130 350 392 450 535 720 1050 1610 

140 331 368 420 467 675 850 1050 
  

По мірі росту деревостану, все сильніше загострюється протиріччя між розміром дерев і їх 

кількістю на одиниці площі, тобто, між розміром дерева та його площею живлення.  

 Творча лабораторія. Робота з таблицею. Проаналізувати число дерев на 1 га у 

зімкнутих соснових насадженнях в залежності від віку . 

 Дані таблиці показують, що протягом життя соснових деревостанів кількість дерев 

зменшується, і це особливо помітно в перші 2-3 десятиліття.  

 Прийом «Робимо висновки».  

 Опрацювавши таблицю, вихованці гуртка роблять висновки про те, що це протиріччя 

може бути радикально вирішене зменшенням кількості дерев. В протилежному випадку вони  за-

важатимуть одне одному, а ріст всього деревостану сповільниться і навіть може призупинитися.  

 Важливою функцією горизонтальної взаємодії дерев є підгін – посилення росту стовбура 

по акропетальній лінії. Відповідно, зімкнення і горизонтальна взаємодія крон стимулює ріст дерев 

у висоту та по діаметру.  

 Оскільки в підземному середовищі світло і взаємозатінення, а також вітер і нахльосту-

вання не діють – там проходить анастомоз ризосфер та навіть коренів однієї й тієї ж породи між 

собою. М.Ф. Мельником встановлений в деревостані взаємний кореневий підгін, тобто посилення 

росту коренів донизу до менш обжитих ділянок ґрунту, при потужному заповненні коренями 

верхніх його горизонтів.  
 

 4.3. Диференціація дерев у насадженнях. Бесіда.  
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 В густому одновіковому молодняку чи жердняку із однієї й тієї ж породи проходить 

диференціація дерев на великі, добре ростучі та відстаючі, пригнічені. Окрім цих категорій легко 

відшукати низку проміжних, перехідних форм. Відповідно до класифікації Густава Крафта, дерева 

поділяються на класи за ростом і розвитком крони:  

 1) передпанівні дерева, що мають потужно розвинену крону і великі за висотою й 

діаметром стовбури;  

 2) панівні, складають 20-40% дерев по кількості та біля 40-60% за масою, з відносно добре 

розвиненими кронами;  

 3) співпанівні, сформовані нормально, наближені до 2-го класу; крони розвинуті 

недостатньо, звужені, з ознаками пригнічення;  

 4) пригнічені дерева, крони пригнічені або рівномірно з усіх боків, або однобічно.  

 Існують і інші класифікації, які розподіляють дерева за ступенем панування та 

пригнічення, а також класифікації за господарськими ознаками:  

 1) плюсові – кращі дерева: здорові, стрункі, обчищені від сучків, з добре розвиненою 

кроною, здатні забезпечити кращу спадковість своїм нащадкам;  

 2) мінусові – непродуктивні, які підлягають вирубці. Вони деколи заважають росту 

плюсових дерев.  

 Виміри і аналізи ходу росту в висоту та по діаметру показують, що більшість дерев в 

чистих і одновікових деревостанах добре наростають по діаметру, висоті й об’єму. Разом з тим, 

це означає, що протягом життя насадження переходять із вищих класів росту в нижчі, тому, що 

протиріччя, виникаючі внаслідок збільшення розмірів з віком, як результат наростання їх доверху 

і по ширині знімаються: 1) диференціацією дерев; 2) природним зрідженням деревостану.  

 Відповідно, пригнічені в молодому віці дерева мають можливість перейти у більш високі 

класи росту, якщо їх конкуренти і пригнічувачі загинуть від природних явищ, або їх вирубають.  

 Процес диференціації дерев проходить швидко й більш енергійно в загущених 

деревостанах. Тому він сильніше виражений у порід світлолюбних і швидкоростучих, та у всіх 

порід на багатих поживними речовинами, з оптимальною вологістю ґрунтах. Випадки слабкої 

диференціації можна спостерігати в густих тополевих насадженнях. Чим сильніша диференціація 

дерев, тим інтенсивніше самозріджування, що сприяє росту сильних особин і підвищує 

продуктивність лісу.  
 

 4.4. Гострота конкуренції в деревостанах. Розповідь.  
  

 Чи трапляються у вашій природній зоні чисті кленові або ясенові ліси? Відповідь 

обґрунтуйте.  
 

 Як показали дослідження А.П. Топольського, на ріст і розвиток деревостанів впливає ряд 

факторів: 1) густота посадки в тисячах сіянців; 2) кількість дерев на 1 га; 3) діаметри й висоти 

середніх дерев. Найвищі дерева відповідають сосновим насадженням в кількості 13200 сіянців на 

1 га. По обидва боки від цього оптимуму густота, висота і продуктивність середніх дерев та 

представлених ними деревостанів понижуються. В бік більшої густоти зменшуються діаметри 

стовбурів і розміри крон. В рідких насадженнях крони збільшуються, але кращий розвиток крон не 

підвищує стійкість деревостанів в засушливих та бідних ґрунтових умовах.  

 Із проведених дослідів насаджень різної густоти зроблені висновки про те, що дуже велика 

їх густота довго і негативно відбивається на продуктивності деревостану, веде до розпилення 
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ресурсів між багатьма особинами, витрати на їх боротьбу за існування між деревами. Хід 

диференціації та зрідження в густих насадженнях відстає від оптимуму, не справляється з 

усуненням надлишкової густоти.  

 Найскладніші взаємовідносини між деревами - особинами у змішаному деревостані, який 

складається із декількох видів-порід дерев і багаточисленних трав, мохів, лишайників, а також 

багатьох представників тварин, що населяють дане угруповання. У ньому ясніше й різкіше  

проявляються як сприятливість, так і антагонізм між особинами різних видів. Антагонізм в 

мішаних угрупованнях настільки потужний, що може призводити до витіснення однієї породи 

іншою, особливо в більш молодому віці деревостану, коли боротьба між породами досягає 

найбільшої гостроти. Загибель дерев від впливу факторів навколишнього середовища (посуха, 

мороз, вітровал, загибель від блискавки) складає всього 1% і слугує віковою межею, нижче якої 

боротьба за існування між деревами припиняється.  

 Відповідно, найбільший внутрішньовидовий антагонізм характерний швидкорослим дере-

вним породам, але період конкуренції дерев у них короткий. У тіньовитривалих порід цей період 

розтягується на більший термін, але особливої гостроти досягає також у молодняках і жердняках .  
 

 4.5. Деревостан як комплекс популяцій. Розповідь з елементами бесіди. 
  
 Вид рослини – це однорідна одиниця. Він складається із різновидностей, форм, рас, 

екотипів та інших дрібних, проте суттєвих одиниць, які відрізняються між собою, але за 

морфологією і біологією, інколи тільки за біологією, без зв’язку з будь-якими зовнішніми 

розпізнавальними ознаками, як, наприклад, рано- і пізньорозпускаючими расами дуба.  

 Т.А. Работнов висунув гіпотезу про те, що особини одного й того ж виду в кожному 

угрупованні утворюють свою популяцію, тобто природний набір форм, за перевагою спадкових, 

відповідаючих природі даної особини і її умовам місцезростання. Термін «популяція» відповідає 

поняттю «внутрішньовидове різноманіття».  

 Одиницею популяції є біотип або екотип, відповідний (за об’ємом понять) підвиду, 

різновидності або формі в морфолого-географічній систематиці видів. Екотипи можуть бути 

кліматичними, едафічними, пристосованими до конкретних ґрунтових умов.  

 Важливе значення для лісівника має уявлення про ценотип, тобто, про екотип, що 

утворився в процесі взаємовідносин між особинами в угрупованні. Прикладом їх є всі 

тіньовитривалі рослини, а в складі окремих видів – їх підвиди, різновидності й форми, то більше, 

то менше тіньовитривалі. В популяціях різних деревних порід виявляються форми, що 

повторюються – вузькокронні, ширококронні, плакучі, форми зі стрункими або, навпаки, зігнутими 

стовбурами та ін. Вузькокронні й стрункі екземпляри даної породи найчастіше трапляються в 

непорушених корінних деревостанах, ширококронні і плакучі – в лісах, що знаходяться протягом 

низки поколінь під стихійним впливом людини, яка порушувала повноту деревостанів 

неплановими, хаотичними рубками, випасанням худоби.  

 При властивих кліматичним та погодним умовам багаторічних коливаннях температури і 

вологості різні екотипи, що входять до складу популяції, менше чи більше морозостійкі, 

жаростійкі, посухостійкі, пристосовані до затоплення та інших катаклізмів виживають і тим самим 

забезпечують існування виду. Отже, різноманітний склад популяції – прогресуюче явище у 

розвитку виду. Завдяки йому деякі види існують протягом тривалого геологічного часу (сосна, 

ялина, дуб, бук та ін.). Вивчення  складу популяцій основних деревних порід – важлива ланка 

лісознавства. Завдяки йому відбираються «плюсові» дерева для заготівлі насіння й  створення 
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насіннєвих плантацій. З цієї точки зору потрібно високо оцінювати природні (корінні) насадження 

лісів, що пройшли природний відбір і характеризуються високим пристосуванням до місцевих 

кліматичних та ґрунтових умов.  
 

 4.6. Ліс – біоценоз.  
 

 Дайте визначення терміну біоценоз.  
 

 Ліс є рослинним угрупованням, біоценозом, тобто складною сукупністю, тісною єдністю 

організмів і середовища. Біоценоз не можливо уявити тільки як сукупність організмів у відриві від 

середовища тому, що в кожному біоценозі середовище займає більший простір, ніж організми.  

 В біоценозі, населяючі його види рослин і тварин взаємодіють між собою, найчастіше 

через середовище. Взаємодії між рослинами й тваринами найчастіше складаються як прямі, 

оскільки поживою багатьох тварин є рослини. Але це не дає підґрунтя вважати, що уявлення про 

фітоценоз та зооценоз, а також уявлення про біоценоз як сукупності фіто- і зооценозу є 

конкретними. Такі уявлення абстрактні, оскільки не може бути угруповання рослин та тварин без 

середовища. Отже, краще замість термінів «фітоценоз» і «зооценоз» вживати «рослини» й 

«тварини», «флора» та «фауна», «рослинність» і «тваринний світ». Більшість лісівників 

користуються поняттям про біоценоз як про сукупність організмів та середовища. Ліс – 

взаємопроникаючий комплекс лісових рослин, тварин, ґрунту і атмосфери. 

 Застосовують прості терміни «угруповання» або «ценоз», розуміючи під ним біоценоз як 

конкретне явище. Наприклад, розрізняють лісові ценози «сухий бір», «грабова діброва», «ольс – 

болото» та ін. (Ольси – вільхові ліси).  

 Важливою ознакою лісу є його вплив на зайняте ним природне середовище, так як він 

впливає на сусідні поля, луки, річки, ліси, населені пункти. Відповідно, в поняття про ліс як 

природний ценоз повинно ввійти уявлення про його специфічний вплив на зайняте ним 

середовище, на клімат, атмосферу, ґрунти, водний режим місцевості, на склад рослинності, 

тваринний світ і на людину.  

 Відповідно, в підсумкову формулу поняття про ліс треба ввести й такі ознаки – 

потужність впливу лісу на середовище і позитивний характер цього впливу.  

 Отже, ліс – це лісовий біоценоз. Він являє собою угруповання лісових, в основному 

деревних, рослин та лісової фауни в їх єдності з ґрунтом і атмосферою. Ліс потужно, 

позитивно впливає на зайняте ним навколишнє середовище.  

 Лісовий біоценоз – складне явище, що важко піддається керуванню, але легко може бути 

порушене стихійною діяльністю людини. Продукт тисячолітнього природного відбору – корінний 

лісовий біоценоз – являє собою хоча й дуже рухливу, але стійку систему, що складається з 

багаточисленних біологічних ланцюгів і ланок, взаємно підігнаних та урівноважених. Порушення 

окремих ланок біоценозу може призвести до однобокого розвитку інших його ланок, або 

вторгнення в ліс чужих і ворожих йому факторів середовища й організмів. Це призводить до 

порушення деревостану. Тому, основою високої продуктивності і стійкості лісу є цілісність та 

стійкість його складної біологічної системи.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

  Уважно прочитайте конспект занять. Дайте відповіді на завдання та запитання:  

 1. Обґрунтуйте вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери та основні лісоутворювачі.  

 2. Перерахуйте основні лісоутворювачі вашої природної зони.  

 3. Як проходить диференціація дерев у насадженнях?  
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 4. Поділіть дерева на класи за ростом і розвитком крони.  

 5. Дайте визначення понять вид рослин, популяція, ліс.  

 6. Доведіть, що ліс – це біоценоз.  

 Під час етапу закріплення знань юним лісівникам пропонуються теми навчальних проектів:  

 «Ліс – біогеоценоз», «Рослини – компоненти лісу».  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки, що ліс – це біоценоз. Він являє собою угруповання 

лісових, в основному деревних, рослин та лісової фауни в їх єдності з ґрунтом і атмосферою.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Прийом «Вчимося вчитися».  

 Визначити основні лісоутворюючі породи шкільного саду, найближчої вітрозахисної смуги. 

Приступити до виконання навчальних проектів.  
 

    Заняття 6   / Екскурсія / 
 

 Тема. «Ліс як природна екосистема». Спостереження за морфологією лісу. 

 Мета. Закріпити знання з теми «Ліс як природна екосистема». Навчитися визначати 

породи-піонери й основні лісоутворювачі місцевого лісу. Показати взаємовплив дерев у лісі, 

гостроту конкуренції в деревостанах. Навчити класифікувати та диференціювати деревну 

рослинність в насадженнях. Довести на практиці, що деревостан - комплекс популяцій, ліс – 

біогеоценоз, а його компонентами є рослини. Формувати вміння досліджувати природні об’єкти.  

 Обладнання. Карта-схема лісництва, схема руху до об’єкту екскурсії, компаси, фото-

апарат, записники.  

 Базові поняття. Ліс як природна екосистема, основні лісоутворюючі породи, 

взаємовплив дерев у лісі, популяція, біоценоз, біотип, екотип.  

 Тип заняття. Заняття комплексного застосування знань.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Проведення екскурсії.  

 V. Узагальнення спостережень та знань по темі.  

 VІ. Оформлення матеріалів  екскурсії.  

 VІІ. Підведення підсумків екскурсії.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід екскурсії 

 І. Організаційний етап.  

 А. Ознайомлення із маршрутом та картою-схемою проведення екскурсії;  

 Б. Постановка  завдань;  

 В. Проведення інструктажу з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бліц-опитування. Прийом «Лісівнича розминка».  

 1. Які породи називають «піонерами»?  

 2. Перерахуйте основні лісоутворювачі вашої природної зони.  

 3. Що вам відомо про диференціацію дерев у насадженнях?  

 4. За якими критеріями дерева поділяються на класи?  

 5. Дайте визначення понять вид рослин, популяція, ліс.  
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 6. Доведіть, що ліс – це біоценоз.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Для науково обґрунтованого ведення лісового господарства потрібно вміти практично 

визначати породи-піонери, головні лісоутворюючі породи наших лісів, гостроту конкуренції в 

деревостанах, класифікувати та диференціювати деревну рослинність.  

 ІV. Проведення екскурсії.  

 Екскурсія здійснюється за інструктивною карткою.  

 4.1. Визначити деревні рослини-піонери лісового масиву.  

 4.2. Відшукати основні лісоутворюючі породи. Диференціювати їх на передпанівні, панівні, 

співпанівні, пригнічені дерева.  

 4.3. Класифікувати дерева за господарськими ознаками на плюсові та мінусові.  

 4.4. Схарактеризувати гостроту конкуренції в деревостанах. Визначити фактори, що 

впливають на ріст і розвиток деревостанів.  

 4.5. Розглянути деревостан як комплекс популяцій.  

 4.6. Довести, що ліс є рослинним угрупованням, біоценозом.  

 В лісовому масиві екскурсанти визначають деревні рослини-піонери.  

Це береза, осика, верба та інші, які швидко заселяють безлісі простори й вирубки. Цьому 

сприяє легкість і дальність перенесення парусних насінин вітром, щорічна висока врожайність 

насіння, здатність сходів та сіянців переносити заморозки і високі температури, прямі сонячні 

промені, невимогливість до ґрунтів тощо. До цієї категорії відносяться породи світлолюбні та 

швидкоростучі. Серед них виділяють основні лісоутворюючі породи: дуб, бук, ялину, ялицю, 

нездатні заселяти відкриті простори із-за чутливості до заморозків і високих температур, через 

рідке плодоношення, малої транспортабельності насіння, підвищеної вимогливості до ґрунтів. Ці 

породи менш світлолюбні й довговічні.  

Гуртківці диференціюють їх на передпанівні, панівні, співпанівні, пригнічені дерева. Дають 

їм дендрологічну характеристику. Класифікують дерева за господарськими ознаками на плюсові 

– кращі дерева: здорові, стрункі, чисті від сучків, з добре розвиненою кроною, здатні забезпечити 

кращу спадковість своїм нащадкам та непродуктивні, які підлягають вирубці - мінусові.  

 Розглядаючи ліс, звертають увагу на те, що на ріст і розвиток деревостанів впливають 

густота посадки, кількість дерев у кварталі, діаметри й висоти середніх дерев. Найвищі дерева 

відповідають сосновим насадженням. В бік більшої густоти зменшуються діаметри стовбурів і 

розміри крон. В рідких насадженнях крони збільшуються.  

 Найскладніші взаємовідносини між деревами-особинами у змішаному деревостані, який 

складається із декількох видів-порід дерев та багаточисельних трав, мохів, лишайників, а також 

багатьох представників тварин, що населяють дане угруповання. У ньому ясніше і різкіше прояв -

ляються як сприятливість, так і антагонізм між особинами різних видів.  

 Характеризуючи деревостан як комплекс популяцій зауважують, що в популяціях різних 

деревних порід виявляються форми, що повторюються – вузькокронні, ширококронні, плакучі, 

форми зі стрункими або, навпаки, зігнутими стовбурами та ін. Вузькокронні й стрункі екземпляри 

даної породи найчастіше трапляються в непорушених корінних деревостанах, ширококронні та 

плакучі – в лісах, що знаходяться протягом низки поколінь під стихійним впливом людини, яка 

порушувала повноту деревостанів неплановими, хаотичними рубками, випасанням худоби.  

 На закінчення екскурсії роблять висновки, що, ліс є природною екосистемою, біоценозом. 

Він являє собою угруповання лісових, в основному деревних рослин і лісової фауни в їх єдності з 
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ґрунтом та атмосферою. Ліс потужно й позитивно впливає на зайняте ним навколишнє 

середовище.  

 V. Узагальнення спостережень та знань по темі. Бесіда за питаннями:  

 1. Назвіть деревні рослини-піонери даного лісового масиву.  

 2. Який вид дерев переважає за господарськими ознаками?  

 3. Які лісоутворюючі породи можна назвати основними?  

 4. Перерахуйте фактори, що впливають на ріст і розвиток деревостанів.  

 5. Чому деревостан можна вважати  комплексом популяцій?  

 6. Обґрунтуйте твердження, що ліс є рослинним угрупованням, біоценозом.  

 VІ. Оформлення матеріалів екскурсії. Під час оформлення матеріалів проводяться 

консультації та взаємоперевірка.  

 VІІ. Підведення підсумків екскурсії. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки, що ліс є цінним рослинним угрупованням, біоценозом, 

в якому зростають види дерев, чагарників, трав, характерні для даної місцевості.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підготуватися до практичної роботи № 2.  

 

      Заняття 7  
 

Тема. Практична робота № 2. Визначення морфології деревостану лісу.  

 (Практичну роботу бажано виконувати в лісовому масиві із фотозйомкою).  

 Мета. Закріпити поняття про лісостан і його компоненти, навчитися визначати лісівничо-

таксаційні показники деревостану, морфологію лісового масиву, характеризувати інші компо-

ненти лісу. Формувати уміння та навички виводити таксаційну формулу деревостану, визначати 

панівну, головну та другорядну породи. Виявляти причинно-наслідкові зв’язки у природі та її 

цілісність як важливість сталого розвитку країни.  

 Обладнання. Компаси, записники, олівці, фотоапарати.  

 Базові поняття та терміни. Лісостан, деревостан, лісівничо-таксаційні показники, 

морфологія лісового масиву.  

 Тип заняття. Заняття-практикум. 

     Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Перехід до об’єкту виконання практичної роботи.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Оформлення практичної роботи.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи.  

Хід практичної роботи 

 І. Організаційний етап.  

 Повідомлення теми та мети екскурсії, схеми руху до об’єкта. Перевірка готовності до 

заняття. Інструктаж з БЖД.  

 ІІ. Перехід до об’єкту виконання практичної роботи.  

 Вибирається об’єкт, що найближче розташований до школи.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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 Для закріплення теоретичного матеріалу потрібно навчитися практично визначати 

лісостан, його компоненти, лісівничо-таксаційні показники деревостану, морфологію лісового 

масиву, характеризувати інші компоненти лісу.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Наукова лабораторія».  

 Забезпечення інструктивними картками.  

 Вихованці гуртка діляться на групи. Кожна група отримує індивідуальне завдання.  

   Завдання для І групи.  

 1. Визначити тип лісостану та деревостану.  

 Відшукати в лісовому масиві підріст, підлісок, живий і мертвий надґрунтовий покрив. 

Визначити якими рослинами вони сформовані.  

   Завдання для ІІ групи. 

 2. Вивчити й описати лісівничо-таксаційні показники: склад порід, походження, форму, вік, 

зімкнутість, повноту, густоту, бонітет.  

   Завдання для ІІІ групи.  

 3. Охарактеризувати морфологію лісового масиву. Поділити лісовий масив на дві 

морфологічно різні частини: зовнішню, узлісся та внутрішню. Виявити категорії лісових площ: 1) 

загальну, 2) вкриту лісом. Вивчити взаємовплив дерев у лісі.  

 Під час виконання роботи юні лісівники роблять записи і фото.  

Завдання 1. Використовуючи інструктивну картку, гуртківці переконуються, що ліс – це 

складний природний комплекс, якому притаманна різноманітність складових компонентів. Лісовий 

масив можна розділити на відносно однорідні ділянки, які помітно відрізняються від сусідніх. 

Лісовий квартал, в якому проводиться практична робота, відноситься до мішаного лісу, в якому 

поряд із сосною зростають береза, дуб, граб, часом трапляються вільха та клени.  

 Роблять висновки про те, що лісостан або лісове насадження – це ділянка лісу, однорідна 

за деревною, чагарниковою рослинністю і живим надґрунтовим покривом. Основна ознака лісу – 

деревна рослинність, тому головним біологічним компонентом лісостану й найважливішим об’єк-

том господарської діяльності є деревостан, тобто сукупність дерев. Формування деревостану 

пов’язане з молодим поколінням деревних рослин - підростом, який з’явився природним шляхом 

і згодом може замінити материнське насадження. У підрості переважають сосна та береза.  

 Під наметом лісу ростуть кущі крушини ламкої, ліщини, калини. Вони не здатні утворити 

деревостан. Це - підлісок.  

 Живий надґрунтовий покрив характеризується сукупністю мохів, трав’янистих рослин і 

напівкущиків. Серед мохів переважає зозулин льон. Трав’янисті рослини представлені гравілатом 

річковим, анемоною дібровною, ожикою волосистою, яглицею звичайною, купиною пахучою та ін.  

 Мертвий покрив – опад представлений хвоєю, листям, гілками, насінням, шишками, 

плодами, корою, іншими органічними рештками, які щорічно відмирають і опадають на поверхню 

ґрунту. Опад формує особливе утворення - лісову підстилку, тобто шар органічних решток на 

поверхні ґрунту з різною стадією їх розкладу. Лісова підстилка відзначається більш компактною 

структурою у порівнянні з опадом. Ґрунт відіграє надзвичайно важливу роль у житті лісу і теж 

вважається компонетом лісостану.  

 Завдання 2. До лісівничо-таксаційних показників деревостану відносяться: склад порід, 

походження, форма, вік, зімкнутість, повнота, густота, бонітет, товарність.  

Склад деревостану – це перелік деревних порід, які формують деревостан з визначенням 

частки кожної з них від загального запасу. Деревостан, який складається з однієї породи , назива-
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ється чистим, з двох і більше порід – змішаним. Склад деревостану характеризується форму-

лою, у якій вказується назва породи та її участь у загальному запасі в десятих частках одиниці.  

Сума всіх коефіцієнтів дорівнює 10. Таким чином, склад деревостану, в якому частка 

сосни становить 40%, ялини - 30%, дуба - 20%, граба - 10%, формула буде мати такий вигляд 

4Сз3Яз2Дз1Г . Якщо запас деревної породи складає від 2 до 5% , її додають до формули складу 

із знаком плюс (+). Наприклад, для деревостану, в якому запас бука становить 87%, запас граба 

10% і запас дуба 3%, формула складу матиме наступний вигляд: 9Бк1Г+Д. Деревну породу, яка 

становить менше 2% загального запасу, додають зі словами «одинично» (од.): 6Ял3Дз1Язод.Яв. 

У молодняках до 10 років породний склад визначається за співвідношенням кількості стовбурів.  

 Породу, яка переважає у складі, називають переважаючою, або панівною.  

 Переважаюча порода у формулі складу ставиться на перше місце.  

Від переважаючої слід відрізняти головну породу, яка має найбільше господарське 

значення і в даних економічних та лісорослинних умовах, є найбільш перспективною. На головну 

породу ведеться господарство. Вона може бути переважаючою, а може мати і меншу частку у 

складі. Деревна порода, яка має меншу господарську і економічну цінність у порівнянні з голов-

ною, називається другорядною. 

 Юні лісівники визначають панівну, головну та другорядну породи. Розрізняють 

деревостани природного і штучного походження за формою та віком . 

 Походження деревостану. Розрізняють деревостани природного (насіннєвого та 

порослевого) і штучного походження, тобто створені людиною методом висіву насіння або 

садіння сіянців, саджанців та живців.  

 Форма деревостану. Деревостани, у яких всі дерева мають приблизно однакову висоту і 

утворюють один ярус, називаються простими, а деревостани, в яких виділяють два і більше 

ярусів деревної рослинності – складними або багатоярусними.  

 Ярусність насаджень є наслідком відмінностей біологічних властивостей деревних порід, 

умов середовища та господарської діяльності. Окремі яруси виділяють у тому випадку, якщо 

різниця їх середніх висот становить не менше 20%. Другий ярус виділяють за умови, якщо його 

середня висота не менша 1/2 середньої висоти панівного ярусу, а запас - не менший 30 м3/га.  

 Вік деревостану. Важливе біологічне і господарське значення має вік деревостану, з яким 

пов’язані етапи росту. У лісівництві та лісовій таксації за одиницю виміру віку деревостану 

приймають період, який називають класом віку. Для букових і хвойних насаджень у горах, 

встановлено 20-річні класи віку, для хвойних порід на рівнині, твердолистяних і м’яколистяних 

порід – 10-річні. Для швидкорослих порід (тополя, верба, акація) прийнято 5-річні класи віку. 

Класи віку позначають римськими цифрами. Наприклад, для ялини європейської, яка росте в 

гірських експлуатаційних лісах встановлено 20-річні класи віку. У зв’язку з цим до І класу віку 

відносяться деревостани віком до 20 років, до ІІ класу віку – від 21 до 40 років, до ІІІ класу – від 

41 до 60 років і т.д. Деревостани, в яких окремі дерева мають різницю у віці, яка не перевищує 

тривалості одного класу віку, називають одновіковими, а за більшої різниці – різновіковими.  

 У лісівничій практиці розрізняють наступні вікові групи деревостанів:  

 1. Молодняк – насадження з моменту утворення власного намету, формування густої хащі 

і до 20-річного віку. 

2. Жердняк – густий деревостан, відзначається швидким ростом у висоту, найбільш 

вираженою диференціацією та інтенсивним відпадом дерев.  
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 3. Середньовіковий – деревостан з ознаками зниження приросту у висоту і збільшення за 

діаметром стовбура. На цьому етапі дерева вступають у генеративну фазу (плодоношення).  

 4. Пристигаючий – деревостан, який активно плодоносить, продовжує нарощувати запас 

деревини, з визначеними господарсько-технічними особливостями і ознаками дерев.  

 5. Стиглий – деревостан з ознаками сповільнення росту, особливо у висоту, який має 

найвищий запас деревини, придатної для заготівлі цінних сортиментів, і призначається у рубку.  

 6. Перестійний – деревостан, в якому приріст запасу знижується у порівнянні з 

величиною відпаду. Такі насадження перебувають у стадії розладнання і характеризуються 

великою кількістю хворих і сухостійних дерев.  

 Знайомлячись із бонітетом, визначають абсолютну, відносну та лісівничу повноту.  

 Бонітет деревостану. В залежності від кліматичних і ґрунтово-гідрологічних умов 

деревостани відзначаються різним ростом і накопиченням біомаси. У зв’язку з цим, для оцінки 

умов росту введено бонітет, який вважається показником природної продуктивності 

деревостану.  

Проф. М.М. Орлов (1911 р.) розробив бонітувальну шкалу, запропонувавши поділ дерево-

станів на класи бонітету, які визначаються за середнім віком і середньою висотою деревостану.  

В межах І бонітету ним виділено Іа
 (найвищий), далі йдуть ІІ, ІІІ, ІV, V і Vа (найнижчий).  

Пізніше, з урахуванням практичних потреб, бонітувальні таблиці було доповнено Ів
 і Іс та 

іншими класами бонітету.  

 Повнота деревостану - ступінь щільності розташування дерев, що характеризує ступінь 

використання ними зайнятого простору.  

 Абсолютна повнота насаджень виражається у квадратних метрах на 1 га (м2/га) як сума 

площ перерізів на висоті 1,3 м усіх дерев.  

 Відносна повнота визначається як відношення суми площ поперечних перерізів стовбурів 

на висоті 1,3 м даного деревостану до суми площ поперечних перерізів нормального 

деревостану (повнота якого рівна 1,0) аналогічного складу, класу бонітету і віку, який 

приймається в якості еталону за таблицями ходу росту.  

 За повнотою деревостани поділяють на високоповнотні (0,8-1,0), середньоповнотні (0,6-

0,7), низькоповнотні (0,4-0,5) та рідинні (< 0,3).  

 Лісівнича повнота встановлюється за ступенем зімкнутості намету деревостану. Вона 

характеризує ступінь зімкнутості крон дерев і визначається як відношення суми проекцій крон до 

площі деревостану. Встановлюється візуально і вимірюється в десятих і сотих долях одиниці.  

 Деревостан може бути зімкнутим, якщо просвітів у наметі мало, або розрідженим, якщо 

просвітів багато. Зімкнутість залежить від деревної породи, її біологічних особливостей, віку, 

умов місцезростання, проведених господарських заходів. У густих непроріджених насадженнях 

зімкнутість намету близька до одиниці, а повнота, визначена за відношенням запасу цього насад-

ження до запасу нормального, виявляється меншою одиниці. У деревостанах тіньовитривалих 

порід (бук, ялиця, ялина) за однакової повноти зімкнутість вища у порівнянні із світлолюбними 

породами (сосна, модрина, береза).  

 Густота деревостану – кількість дерев на одиниці лісової площі. Вона  має важливе 

значення при вивченні динаміки деревостанів, плануванні рубок догляду та в лісокультурній 

справі. Встановлено закономірність, що у деревостанах одного віку однієї і тієї ж породи із 

покращенням умов росту, тобто зі збільшенням класу бонітету, кількість дерев зменшується.  
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 Завдання 3. Характеризуючи морфологію лісового масиву, гуртківці поділяють його на дві 

морфологічно різні частини: зовнішню, узлісся та внутрішню. Виявляють, що дерева узлісь за 

своїм габітусом стоять ближче до дерев, які зростають на просторі. Розрізняють відкриті узлісся, 

в яких відсутній ІІ ярус і підлісок, і закриті – щільні багатоярусні й густі; зовнішні – що виходять до 

межі масиву і внутрішні, - що виходять на лісові галявини. Визначають важливість функцій узлісь.  

 Ділять лісові площі на категорії: 1) загальну, 2) вкриту лісом. Із порівняння дерев, що 

виросли в лісі й на просторі, випливає, що в лісі внаслідок густого стояння дерев виникає ще 

одне специфічне і дуже характерне явище - взаємний вплив дерев. Воно накладає відбиток на 

будову лісу: дерева в лісі вищі, тонші й стрункіші, добре очищені від сучків; запаси деревини на 

одиницю площі у таких дерев більші.  

Дерева в лісі підганяють одне одного в рості, впливаючи на взаємне бічне освітлення. 

Якщо дерева ростуть в чистих деревостанах, однаковими темпами, то вони починають відчувати 

вплив сусідів з моменту зімкнення крон і кореневих систем. Під таким змиканням лісівники розумі-

ють зближення коренів і гілок сусідніх дерев на мінімальні відстані аж до часткового перекриття 

взаємного вростання окремих гілок в крону сусіднього дерева. Це характерно для молодняків, що 

досягли стадії хащі. У сосни і ялини змикання коренів відбувається раніше ніж змикання крон.  

 При подальшому рості молодняк переходить в жердняк і амплітуда розхитування крон 

вітром стає широкою, із-за чого проходить взаємне обтіпування крон сусідами.  

 Не менше значення має взаємне бокове затінення сусідніх дерев. По мірі росту дерева 

вгору, нижні частини його крони попадають в затінення і відмирають. Цей процес називається 

очищенням стовбура від сучків.  

 Важливою функцією горизонтальної взаємодії є підгін – посилення росту стовбура по 

акропетальній лінії. Відповідно, змикання і горизонтальна взаємодія крон стимулюють ріст дерев 

у висоту.  

 Оскільки в підземному середовищі світло, взаємозатінення, вітер і обтіпування значення 

не має, то там проходить анастомоз ризосфер і навіть коренів однієї і тієї ж породи між собою. 

М.Ф. Мельником встановлений взаємний кореневий підгін.  

По мірі росту деревостану все сильніше загострюється протиріччя між розмірами дерев, 

кількістю на одному га і їх площею живлення. Це протиріччя розв’язується зменшенням кількості 

дерев. Деревостан має властивість самозріджуватися.  

 V. Оформлення практичної роботи.  

 Вихованці гуртка записують отримані дані в зошити.  

 VІ. Підведення підсумків практичної роботи.  

 Кожна ланка окремо звітує про виконану роботу, демонструє фото, робить висновки.  

 

      Заняття 8  

 

Тема. Підсумкове заняття за темами розділу «Поняття про ліс та його компоненти, 

Структура лісового масиву». Захист навчальних проектів. 

 Мета. Закріпити знання юних лісівників з розділу І, навчити правильно виконувати, 

оформляти та захищати навчальні проекти, екскурсії, практичні роботи, писати повідомлення, 

доповіді, створювати презентації, вести дискусії. Визначати у лісових масивах основні 

лісоутворюючі породи, вікові групи, склад деревостанів. Прогнозувати таксаційну формулу 

насадження. Продовжувати формувати вміння виконувати експериментальні завдання і проекти, 

використовуючи знання з інших природничих предметів.  

http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
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 Обладнання. Мультимедійна система, проектори, комп’ютери, навчальні проекти, 

презентації, оформлені практичні роботи та екскурсії, фотодокументи, науково-популярна 

література, виконані навчальні проекти.  

 Базові поняття та терміни. Ліс - природна екосистема, компоненти лісу, основні 

лісоутворюючі породи, вікові групи, склад деревостанів, таксаційна формула порід, навчальні 

проекти, презентація.  

 Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок.  

      Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Захист навчальних проектів, звітів про екскурсії, матеріалів практичних робіт.  

 V. Робота над помилками.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Створення позитивного психологічного настрою. Повідомлення теми, мети та плану 

проведення заняття. Забезпечення гуртківців роздавальним і дидактичним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда. Методичний прийом «Мікрофон».  

 1. Яку тему ми розглянули на минулих заняттях?  

 2. На основі вивченого матеріалу доведіть, що ліс є  природною екосистемою.  

 3. Як поділяються деревостани за складом порід?  

 4. Дайте визначення поняття «бонітет».  

 5. Яку інформацію про лісовий масив можна отримати із таксаційної формули?  

 6. Доведіть, що ліс – це біогеоценоз.  

 7. Охарактеризуйте найпоширеніші недеревні ресурси ваших лісів.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Сьогодні ми закріпимо знання з тем вивченого розділу, та уміння правильно виконувати, 

оформляти і захищати навчальні проекти, екскурсії, практичні роботи, писати повідомлення, 

доповіді, створювати презентації, вести дискусії.  

 ІV. Захист навчальних проектів, матеріалів екскурсій, практичних робіт. Прийом 

«Домашні заготовки».  

 1. Навчальні проекти на теми: «Рослини - компоненти лісу», «Ліс як біогеоценоз».  

 Звертаємо увагу на вимоги до виконання й оформлення проектів. Вони повинні містити 

тему, мету, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури. Переглянуваши 

представлені матеріали, робимо зауваження і слухаємо захисти проектів з їх презентаціями. 

 Після закінчення доповіді, юні лісівники ставлять запитання по темі виступу. Якщо той, що 

презентує проект, не знає правильної відповіді на запитання – її дає той, хто поставив запитання. 

У випадку неправильних відповідей, їх виправляють інші вихованці та керівник гуртка.  

2. Захист звітів екскурсій та матеріалів практичних робіт.  

 Перед захистом колектив гуртка поділяється на ланки. Захисти проводять ланкові при 

підтримці учасників своєї ланки. На відміну від захисту навчальних проектів, при захисті звітів та 

http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
http://www.marketgid.com/ghits/57014010/i/17130/0/pp/2/1?h=4FX3VfNuW53JIVIjiS4glH6njqOMKHqXUXjnG42t6hNfT6IT8l7dz5h01bTBZ0ut&rid=ff745c8b-fce0-11e7-bd73-001e67575213&ts=google.com&tt=Organic&k=629392fcdBkbzbe.Vf9%2BfWENE3DHfWENEzWUf0qf_%3Dfl!fw*f!f7%3DfsCfU%3DfRfLZ6LbBfl!fQf%3AfaHR0cDovL3N0dWRvcGVkaWEuY29tLnVhLzF*MzkzOTQ1X21vcmZvbG9n%24XlhLWxJc3UuaHRtbA%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*f_%3DfnAfw!fmzfcfT*fRFfJnfWENE4jhf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvNjMuMC4zMjM5LjEzMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnR8V2lkZXZpbmVDb250ZW50RGVjcnlwdGlvbk1vZHVsZQ%3D%3Df%2BfV2luMzI%3DfMTIwf%3BfRFfJMf!f!f*f%3Bf*f*
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матеріалів практичних робіт готувати презентації не обов’язково. Тому, при захисті цих матеріа-

лів, використовуються фотодокументи, гербарії, колекції.  

Після захистів проектів, звітів екскурсій та матеріалів практичних робіт проходить обгово -

рення, робляться зауваження, надаються пропозиції.  

3. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Вихованці гуртка, поділяючись на групи, виконують завдання.  

За таксаційними матеріалами ДЛФ базового лісогосподарського підприємства 

охарактеризувати, за вибором, один із кварталів лісу. Визначивши таксаційну формулу порід, 

класифікувати лісостан за фазами розвитку деревостану, максимальною довговічністю 

насіннєвого покоління, походженням, складом порід,  густотою, віком та ярусністю.  

Визначити підлісок, підріст, живий покрив та лісову підстилку.  

 V. Робота над помилками.  

Наступним етапом заняття є самоперевірка навчальних проектів, презентацій, матеріалів 

практичних робіт, виконаного завдання.  

При виникненні дискусійних питань проблема вирішується самостійною роботою з 

підручником, використанням матеріалів із Інтернету.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

Відзначаються кращі навчальні проекти, оформлення звітів про екскурсії та матеріали 

практичних робіт. Для виконавців таких проектів поступає пропозиція продовжити пошукову і 

дослідницьку роботу, виконувати наукову роботу під керівництвом учених.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

З курсу біології рослин пригадайте зовнішню будову дерев та чагарників. Визначте, які з цих 

видів найпоширеніші у вашій місцевості.  

 

 Розділ ІІ. Розмноження лісових деревних і кущових порід. Заготівля 

насіння та вирощування посадкового матеріалу.  
       

      Заняття 9  
  

 Тема. Природне поновлення лісу. Лісове насінництво і селекція. Методи обліку і 

оцінки природного поновлення лісу. Правила висаджування сіянців дерев на різних 

площах. Використання техніки в лісовому господарстві.  

 Мета. Дати поняття про поновлення лісу як заміну старого покоління новим, навчити 

розрізняти природне насінне і вегетативне відновлення, правильно висаджувати сіянці та 

саджанці деревних порід на площах, різних за фізико-географічною характеристикою. Показати 

значення у відновленні лісу насінництва й селекції. Вивчити методи обліку і оцінки природного 

поновлення лісу для наукового ведення лісового господарства. Ознайомити з машинами та 

механізмами, які використовуються в лісовому господарстві.  

 Обладнання. Заняття проводиться на базі лісогосподарського підприємства у теплицях, 

розсадниках, насіннєвих лабораторіях, приміщеннях для сушіння насіння, у машино-тракторних 

парках, тому під час проведення занять користуємося матеріально-технічною базою лісгоспу.  

 Базові поняття та терміни. Поновлення лісу, насінництво і селекція, методи обліку і 

оцінки природного відновлення лісу, наукове ведення лісового господарства, машини та 

механізми, що використовуються в лісовому господарстві.  
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 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу. Практична теорія.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап. 

 ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 V. Закріплення знань. 

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

      Хід заняття  

 І. Організаційний етап. 

 1. Інструктаж з БЖД. 

 2 . Переїзд до базового господарства. 

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

 1. Яким способом ви поновлювали ліс на землях ДЛФ?  

 2. Які способи вирощування с/г культур вам відомі? 

 3. Із курсу шкільної біології пригадайте, що таке селекція.  

 4. Які машини і механізми, що використовуються в лісовому господарстві вам відомі?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
 

 Яку спеціальність ви б хотіли отримати після закінчення школи?  
 

 Керівник гуртка мотивує, що при виборі будь-яких професій знання із лісівництва зайвими 

не будуть.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Ознайомлення із матеріально-технічною базою лісництва. Заняття проводиться з участю 

лісничого, його помічника або інженера лісових культур.  
 

 4.1. Природне відновлення лісу. Лісове насінництво і селекція. Розповідь з елементами 

бесіди.  
 

Відновленням лісу називається зміна старого покоління новим. Розрізняють природне 

відновлення, яке відбувається в природі стихійно, але піддається господарському регулюванню з 

боку лісівників і штучне, яке відбувається посівом насіння або посадкою сіянців. Природне 

лісовідновлення має ряд переваг, першою із яких називають зменшення строку 

лісогосподарського обороту шляхом завчасного формування нового покоління лісу в середині 

материнського деревостану - так зване попереднє лісовідновлення. Другою перевагою є 

виникнення покоління, що генотипічно і екологічно відповідає умовам місцезростання – клімату, 

ґрунтам і їх режимам. Окрім того, для природного відновлення лісу в більшості випадків не 

вимагається більших затрат праці і грошових коштів.  
 

Дайте визначення поняття «генотип». 
 

 В природному відновленні лісу розрізняють насінне та вегетативне.  
 

 Пригадайте, яке відновлення називають насінним, а яке вегетативним?  
 

 У першому випадку молоде покоління утворюється із опалого насіння, яке проростає в 

ґрунті, у другому – після рубок старого насадження з’являється нове покоління у вигляді порослі 
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на пеньках або паростків на коренях дерев попереднього покоління. Рідше нове вегетативне 

покоління утворюється з присипаних землею нижніх пагонів старих дерев, здатних 

укорінюватися. Вегетативне відновлення властиве листяним породам: дубу, ясену, липі, грабу, 

кленам, осиці, ільмовим та ін. Хвойні, за невеликим виключенням, не утворюють надґрунтових 

пагонів від пеньків і коренів; багато із них можуть укорінюватися відсадками або живцями в 

оранжереях і парниках, але в природі цими властивостями характеризуються ялина, тис, 

секвойя, ялиця.  
  

Якому способу природного відновлення ви б надали перевагу?  
  

З давніх-давен насіннєве відновлення вважається кращим, аніж вегетативне. Насіннєве 

покоління довговічніше, зростає більш струнко, не уражується серцевинними гнилями, яким 

піддається поросль, успадкованими грибковими хворобами від уражених ними пеньків і коренів 

старого покоління.  

 Але й вегетативне покоління має низку переваг в порівнянні з насінним: 1) порослеве 

насадження росте швидше, аніж насінне, часто в 2-3 рази, швидше досягає зрілості, що особливо 

вигідно на ґрунтах низьких бонітетів (ІІІ-ІV), повніше повторює спадкові якості материнського 

насадження, його пристосованість до місцезростання, клімату і ґрунту.  

 Насінне відновлення поділяють на: попереднє, коли нове покоління з’являється з насіння 

ще під наметом материнського насадження, яке не піддавалося рубкам або попереднім 

зріджуванням, і 2) наступне, коли нове покоління утворюється після рубки старого покоління. 

Самосівом називають молоді рослини, що з’явилися із насіння материнського насадження 

природним шляхом. Самосів може бути під наметом лісу із насіння, що впало під кронами дерев, 

або на суцільних лісосіках із насіння, занесеного вітром від стін старого деревостану, що 

межують із лісосікою, або від насінників – поодиноких дерев, що залишилися на лісосіці. 

З’являється він на більш сприятливих для проростання насіння місцях і виростає там, де наявні 

кращі умови для його росту і збереження – захист від сонячних променів, заморозків, конкуренції 

тощо. Самосів під наметом лісу називають підростом.  

 Лісовідновлення залежить від кількості та врожаю насіння. Таку галузь діяльності вивчає 

лісове насінництво.  

 Лісове насінництво сформувалось як галузь лісового господарства, завданням якої є 

одержання насіння лісових порід з цінними спадковими властивостями та високою посівною 

якістю для створення високопродуктивних і високоякісних поколінь лісу. Високий рівень лісового 

насінництва забезпечується організацією насінного контролю, який передбачає систему заходів зі 

спостереження за якістю насіння, дотримання технологій переробки лісонасінної сировини, 

зберігання й підготовки насіння до висіву.  
 

 Заняття проводиться в приміщенні сушарки лісгоспу. Під час розповіді 

демонструється процес сушки та відбору насіння для зберігання.  
 

 Щорічна заготівля лісового насіння залежить від обсягів лісовідновних робіт і урожаю. 

Враховуючи періодичність плодоношення основних лісоутворюючих порід, зокрема насіння ялини 

звичайної, ялиці білої, бука лісового, клена, явора, в урожайні роки фактична заготівля насіння 

повинна значно перевищувати планову, що необхідно для створення запасів лісонасінної 

сировини на наступні роки, коли урожай насіння може бути слабким або взагалі відсутнім.  

 Перевірку посівних якостей заготовленого насіння проводять в лісонасінних лабораторіях, 

після чого підтверджують кондиційність, видаючи посвідчення.  
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 Для інтенсифікації лісогосподарського виробництва створюються високопродуктивні сорти 

і гібриди деревних ті чагарникових видів рослин.  
 

 Із курсу біології пригадайте, як називається наука, на основі якої створюються 

високопродуктивні сорти й гібриди. Хто заклав основи цієї науки? 
  

 Теорією і практикою їх створення займається наука селекція (лат. selectio - добір), 

науково-теоретичною базою якої є генетика. Селекція деревних рослин тісно пов’язана з 

ботанікою, цитологією, гістологією, фізіологією, фітопатологією, ентомологією, біохімією, 

рослинництвом тощо. Примітивну селекцію проводили з початку виникнення землеробства. 

Наукові основи селекції заклав Чарльз Дарвін у праці «Походження видів» (1859 р.), де він 

висвітлив причини й характер змін у рослин і тварин у процесі їхньої еволюції, а також показав 

роль добору у створенні нових форм. Великий внесок у розвиток селекції зробив М.І. Вавилов, 

автор гомологічних рядів закону у спадковій мінливості та теорії про центри походження 

культурних рослин.  
 

 4.2. Методи обліку і оцінки природного відновлення лісу.  
 

 Методи обліку врожаю насіння, підрахунку пагонів на пробних гілках, метод модельних 

дерев, спосіб облікових площадок. Розповідь. 

 Існує декілька методів обліку врожаю насіння. 

  Окомірний метод обліку проводиться за допомогою шкали, розробленої В.Г. Каппером:  

1) неврожай – повна відсутність насіння; 

 2) дуже поганий урожай – насіння або плоди в малій кількості на деревах узлісь та 

окремих лісових деревах і відсутні у лісових насадженнях;  

 3) слабкий – задовільне плодоношення на деревах узлісь та окремих лісових деревах;  

 4) середній – значне плодоношення на деревах узлісь і задовільне в середньовікових та 

стиглих насадженнях;  

 5) добрий врожай – високе плодоношення на узліссях і добре в насадженнях;  

 6) дуже добрий урожай – однаково високе плодоношення на всіх площах.  

 Метод підрахунку пагонів на пробних гілках був розроблений М.С. Нестеровим у 1914 

році. За деякий час до опадання насіння, нарізають з 10-25 дерев по одному або по декілька 

пагонів; вираховують число плодів на них і виміряють загальну довжину пагонів. Вираховують 

кількість плодів на 1 погонному метрі пагонів та користуються ним у якості одиниці для порів-

няння врожаю даного насадження в різні роки або при одночасному порівнянні різних насаджень.  

 Метод модельних дерев вперше застосований В.Д. Огневським. Він використовується для 

хвойних порід і непридатний для листяних. Моделі відбирають від усіх класів німецького лісовода 

Едуарда Фрідріха Густава Крафта по 10% числа дерев кожного, зрубують і збирають із них 

насіння. Загальний урожай рівняється сумі модельних дерев, помноженій на 10. Кількість відбору 

модельних дерев може бути зменшена.  

 Метод визначення густоти та породного складу. На заданих площах по діагоналі закла-

даються пробні ділянки по 5-10 м2. На них відбирається і підраховується задана кількість особин. 

Для визначення густоти і породного складу використовують «Шкалу успішності природного 

відновлення по хвойному та твердолистяному насінному господарству» [Дебринюк Ю.М., М’якуш 

І.І. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України. – Львів: Вид. «Світ», 1993. – 

с.166.].  
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 4.3. Сприяння природному відновленню. Розповідь з елементами бесіди.  
  

 Назвіть способи, якими можна сприяти природному відновленню.  
 

 Облік та оцінка природного відновлення на вирубках головних та супутніх порід є  важли-

вою умовою проектування і здійснення цілого комплексу лісокультурних робіт. Залежно від густо-

ти, породного складу та розміщення природного відновлення на ділянці вибирають метод і спосіб 

створення лісової культури, планують заходи зі сприяння природному відновленню. Природне 

відновлення в лісах відбувається задовільно. По «вікнах» та прогалинах, де відсутня трав’яниста 

рослинність, добре відновлюються ялина, сосна. Погано відновлюється дуб – через низьку вро-

жайність жолудів і знищення їх гризунами. У грабових дібровах і судібровах, при недостатній кіль-

кості посадкових місць дуба або відсутності доглядів за ним, спостерігається зміна дуба грабом.  

 На відкритих ділянках природне відновлення відбувається задовільно, але за рахунок 

м’яколистяних порід та граба. Добре відновлюється бук, тому в бучинах і субучинах слід орієнту-

ватися на його природне відновлення шляхом проведення поступових рубок.  

 Для правильної оцінки стану природного відновлення на лісокультурній площі рекоменду-

ється використовувати шкалу успішності природного відновлення. Усі заходи, що покликані 

сприяти природному відновленню, поділяють на дві групи. 

 1. Заходи, які сприяють плодоношенню деревостанів, обсіванню площ, проростанню 

насіння, розвитку сходів. Сюди належать різні способи обробітку ґрунту під наметом лісу і на 

вирубках, підсіву насіння, знищення трав’яного покриву, зріджування деревостанів і визначення в 

них плюсових дерев, вирубка підліску, вибір способу й сезонну рубку, збереження насінників, 

садіння саджанців на тракторних волоках, вантажних майданчиках та в інших місцях, де відсутнє 

природне відновлення.  

 2. Заходи, які забезпечують ріст і розвиток сходів та підросту, умови для їх повного 

збереження. Сюди належать заходи по раціональній організації лісосічних робіт, очистці місць 

рубок, спрямованих на збереження самосіву й підросту, догляд за підростом шляхом вивільнення 

притиснутих деревець порубочними решками і вирубуванням сильно пошкоджених екземплярів, 

зріджених густих біогруп, вирубування перерослих, а також низькоякісних деревець. Останні 

прийоми поступових насінно-лісосічних та групово-вибіркових рубок з метою збереження підросту 

доцільно проводити в зимовий період при наявності достатньої товщини снігового покриву.  

 Найбільш ефективним і надійним із усіх заходів, що сприяють відновленню, є збереження 

підросту при рубанні та трелюванні лісу й очистці місць рубок.  

 Ділянки підросту понад 0,1 га, а також прогалини з повнотою до 0,3 при наявності підросту 

понад 3,0 тис. шт./га обмежують в натурі і не включають до експлуатаційної площі. Рівномірно 

розміщений підріст під наметом, призначеного для рубки деревостану (понад 3,0 тис. шт./га) , 

обліковується і вживаються заходи, спрямовані на його збереження при проведенні лісосічних 

робіт. 60% - незбереження підросту забезпечує відновлення рубок головною породою. Збере-

ження підросту, при незначному ускладненні проведення лісосічних робіт, забезпечує успішне 

відновлення високопродуктивних корінних деревостанів і скорочення строків їх вирощування. 

 Природне відновлення повинно переважати в букових та ялицевих насадженнях і 

обумовлюватися проведенням поступових та вибіркових рубок, а також в інших насадженнях, де 

використовується цей тип рубок.  

 При ремонті ділянок, відведених під природне лісовідновлення, враховується тип та 

відновлювальна стиглість ґрунту. Потрапляючи на ґрунт, деревне насіння при сприятливій 
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температурі і вологості проростає, і життя проростків в подальшому залежить від того, чи зможе 

воно з самого початку потрапити на субстрат постійно вологий, не пересихаючий і доступний для 

росту коренів.  

 Ряд переваг для проростання насіння утворюється під наметом лісу. Це захист від 

заморозків і прямого сонячного світла, важливий для чутливих до них порід – бука, ялиці, ялини 

та ін. Насіння, що опало восени, захищається осіннім листям від вимерзання і зимової засухи. 

Для насіння, що висипається взимку, в лісі сприятлива пухкість сніжного покриву. Якщо насінини 

темного кольору потрапляють на сніг в сонячні дні, вони викликають навколо себе радіаційний 

нагрів і опускаються разом із талою водою до ґрунту.  

 Трав’яний покрив під наметом лісу не є сильним конкурентом для сходів, як трави на 

відкритих площах, утворюючі дерни.  

 Критерієм відновлювальної стиглості ґрунту є стан лісової підстилки, ступінь її 

розкладання. Найголовніші умови для успішного росту сходів:  

1) проникнення їх коренів в ґрунт як можна глибше;  

2) постійне зволоження;  

3) наявність поживних речовин, доступних кореневим системам;  

4) відсутність отруйних речовин (кислот, закисних сполук заліза, мангану та ін).  

 Лісова підстилка негативно впливає на відновлення всіх порід, але особливо хвойних.  

 Лісові ділянки, що потерпіли від пожеж, спалювання порубочних залишків позитивно 

впливають на відновлення лісу. Пожежі спопеляють підстилку, нейтралізують надлишок кислот, 

після чого він може мати лужну реакцію, знищують низку негативних, поки ще не вивчених 

впливів ґрунтової мікрофлори на ріст сіянців, збільшують рухливість поживних речовин ґрунту.  

 При розвинутому щільному і товстому шарі мохового покриву у хвойних насадженнях 

відновлення під покривом лісу неможливе.  

 Про природне лісовідновлення на лісових прогалинах, пустищах, болотах, площах під 

промисловими відвалами, площах з-під торфорозробок тощо інформують фахівці лісового 

господарства. 
 

 4.4. Використання техніки в лісовому господарстві.  
 

 Розповідь з демонстрацією машин і механізмів. Заняття в транспортному цеху проводить 

інженер-механік. (Основний акцент слід робити на техніку нового покоління, демонструючи 

відео її використання у передових сучасних лісогосподарствах).  

 Демонструючи техніку, інженери характеризують машини і механізми та принцип їх 

роботи, поділяючи на: 

- ґрунтообробну:  

 а) плуги: ПЛН-5-35, ПН-4-35, ПКУ-4-35, ПДН-4-30, ПРН-40, ПОН-2-30, трактори усіх 

модифікацій та інші;  

 б) зубові борони: БЗДНТ-3,5, ЗБЗТУ-1,0; дискові – БДТ-2,2, БДНТ-3,5;  

 в) парові культиватори: КПН-4Г і КПГ-4;  

 г) фрези: ФЛУ-0,8,ФБН-0,9, ФЛШ-1,2.  

- лісосадивну: МЛ-1, МЛУ-1,СБН-1А.  

- лісокорчувальну: Д-513,Д-496, ДК-1.  

 Для догляду за лісом використовуються кущорізи та бензопили всіх модифікацій.  

 V. Закріплення знань.  
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 Бесіду проводять фахівці державного лісогосподарського підприємства.  

 1. Що нового ви дізналися із сьогоднішнього заняття?  

 2. Які процеси належать до природного відновлення лісу?  

 3. Дайте визначення понять «лісове насінництво» і «селекція».  

 4. З якими методами обліку і оцінки природного відновлення лісу ви ознайомилися?  

 5. Як можна сприяти природному лісовідновленню.  

 6. Роботу яких машин і механізмів на лісогосподарських роботах ви спостерігали?  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Сьогодні нам розкрити тему допомогли фахівці лісового господарства. Ми змогли ознайо-

митися із матеріально-технічною базою підприємства, спостерігати сушіння і підготовку до збері-

гання насіння, частково вивчити лісогосподарську техніку, отже, лісогосподарські підприємства є 

не тільки потужною базою для заготівлі деревини, а й для створення лісових культур, що сприяє 

збільшенню лісистості держави.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Використовуючи бібліотеку класу учнівського лісництва, опрацювати тему «Природне 

відновлення лісу». За бажанням опрацювати тему «Бджільництво як побічне лісокористування».  

 

Заняття 10 
  

Тема. Плодоношення і терміни дозрівання насіння деревних та чагарникових порід. 

Вплив кліматичних зон, місця зростання, віку і біоекологічних особливостей деревостану 

на плодоношення.  

 Мета. Ознайомити гуртківців із періодичністю плодоношення лісових культур, етапами 

формування та дозрівання насіння, способами і дальністю його поширення. Вивчити вплив 

кліматичних зон, місця зростання, віку й біоекологічних особливостей деревостану на 

плодоношення. Формувати вміння та навички читати карти і картосхеми лісових масивів.  

 Обладнання. Фото найпоширеніших лісових культур, колекція насіння, карти природних 

зон України, кліматичних поясів світу, фізичні контурні карти України й світу, комп’ютери.  

 Базові поняття та терміни. Плодоношення, терміни й етапи формування і дозрівання 

насіння, кліматичні зони, місця зростання, вік і біоекологічні особливості.  

 Тип заняття. Засвоєння нових знань, умінь та навичок.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Забезпечення юних лісівників роздавальним та картографічним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Творча лабораторія».  

 Вихованці гуртка, працюючи в парах, виконують завдання.  

 1. На ваших контурних картах відзначте кліматичні пояси та природні зони України і світу.  
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 2. Із курсів географії материків та океанів, фізичної географії України пригадайте 

характеристику цих поясів і зон. Висвітліть її.  

 3. Охарактеризуйте зону мішаних лісів України.  

 4. Пригадайте, які методи обліку і оцінки природного відновлення лісу використовуються в 

лісогосподарській галузі.  

 5. Чи можна щорічно збирати високий урожай насіння лісогосподарських культур?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

  Як ви вважаєте, вивчення даної теми важливе тільки для лісівників?  

 Відповідаючи на запитання, гуртківці зауважують, що ця тема також важлива для 

садівництва та виноградарства.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

 4.1. Плодоношення лісових культур. Терміни цвітіння деревних та чагарникових порід. 

Розповідь з елементами бесіди.  
  

 Від чого залежить врожайність будь-якої с/г чи дикорослої культури?  
  

 Юні лісівники відповідають, що врожайність залежить від багатьох факторів: природної 

зони, багатства ґрунту на поживні речовини, погодних умов, але найголовнішим фактором є 

посадковий чи посівний матеріал.  

 Отже, одним із головних факторів успішного врожаю є утворення плодів і насіння, а це 

залежить від цвітіння й плодоношення.  

 Цвітіння та плодоношення. Цвітіння рослин дає перші гіпотези на майбутній урожай. 

Прогноз урожаю можна скласти по кількості квіткових бруньок або на основі обліку висячих на 

деревах жіночих квіток – сережок.  

 Плодоношення насаджень залежить від погоди в найближчі попередні роки,  коли 

закладаються генеративні бруньки, а також від погодних умов у рік цвітіння.  
 

 З курсу біології рослин пригадайте, які бруньки називаються вегетативними, а які – 

генеративними.  
 

 Спекотне і сухе літо посилює плодоношення в наступний рік.  

 Сильне плодоношення притаманно молодим, ще не змужнілим деревам, якщо вони 

ослаблені якими-небудь зовнішніми умовами. Сосна у сухих борах відрізняється сильним і 

рясним плодоношенням.  

 У порослевих дерев, як у стадійно старих, вік плодоношення наступає раніше.  

 Змужніння – це період вступу дерев і насаджень в пору рясного плодоношення.  

Дерева, зростаючі на просторі, розпочинають плодоносити раніше, ніж дерева в 

насадженнях. Вони, після вирубки сусідніх особин, покращують плодоношення. Раніше інших 

досягають змужніння світлолюбні породи у віці 8-15 років, на півдні швидше, аніж на півночі.  
  

 Коли починають цвітіння плодові дерева вашого саду?  Які з них зацвітають першими?  
 

 Деревні породи можуть цвісти в такі терміни:  

 кінець лютого – березень: ліщина;  

 березень – квітень: вільха, верба, осика, тополя, ільмові, клен гостролистий;  

 квітень – травень: модрина, ясен, береза, дуб, граб, клен-явір;  

 травень – червень: сосна, ялиця, каштан кінський, акація біла;  

 червень – липень: липа.  
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 В межах окремих родів і видів, а також географічних районів спостерігається значна 

амплітуда часу цвітіння. Так, дуб скельний зацвітає раніше на два тижні, аніж дуб звичайний. 

Існуючі у дуба звичайного дві фізіологічні раси – рання і пізня – мають різницю в цвітінні терміном 

у 2-3 тижні.  
 

 Як проходить запилення квіток?  
 

 Запилення і утворення зав’язі плодів. Ясна погода з короткочасними дощами сприяє 

запиленню. Сира, дощова погода не сприяє запиленню квіток вітром і комахами. Запилюються 

вітром всі хвойні породи (анемофіли), а із листяних – дуб, бук, вільха, ліщина, береза, граб, осика 

і тополя. Ці породи мають роздільностатеві квітки. Сережки у них довгі й дають багато пилку. 

Бджоли збирають нектар тільки з чоловічих квіток.  

 Прийом «Домашні заготовки».  

 Повідомлення гуртківців на тему «Бджільництво як побічне лісокористування».  

Одностатеві квітки ільмових порід вітрозапильні. Але одностатеві і рідше двостатеві верби 

плакучі запилюються комахами.  

Чисті ентомофіли – липа, клен, горобина, яблуня, груша, акація біла, софора японська, 

майже всі кущові породи.  

 Більшість деревних рослин – перехреснозапильні рослини. Вони мають низку пристосу-

вань, що ускладнюють самозапилення. Квітки  різної статі займають різні місця у кроні, наприк-

лад, у ялиці і ялини жіночі квітки розташовані зверху, а чоловічі – на нижніх пагонах; у дуба і бука 

квітки різних статей зближені, але готовність до запилення у них наступає в різні строки, чим 

усувається самозапилення. 

 У трав’янистому покриві лісу немало вітрозапильних рослин. Більшість із них 

розмножується вегетативно. Низькі кущі із родини вересових (брусниця,  чорниця та ін.) 

незважаючи на ентомофільність, не мають насінних екземплярів і розмножуються вегетативно. 

Час цвітіння рослин лісового трав’яного покриву різний. В затінкових лісах дуба і бука 

переважають весняно-квітучі види трав’янистих рослин.  

 У світлих соснових і березових лісах терміни цвітіння трав’янистих рослин різноманітні, 

наявні навіть пізньоквітучі, наприклад - верес, що квітує у вересні.  

 Найпоширенішою перешкодою для запилення і запліднення багатьох порід є весняні 

заморозки, що пошкоджують квітки дуба, бука і низки порід із соковитими плодами. В сухе й 

спекотне літо букові горішки підсихають і в більшості випадків бувають порожніми. Не меншої 

шкоди цвітінню спричиняють шкідливі комахи та грибкові захворювання.  
  

Пригадайте, чи кожен рік плодові дерева дають стабільні врожаї?  
  

Періодичність плодоношення насаджень – закономірне явище. Тільки окремі ростучі 

дерева узлісь плодоносять щорічно, але й у них урожай насіння коливається по роках. 

 Насадження у віці змужніння приносять великі врожаї насіння, але кожний раз через 

декілька маловрожайних або зовсім неврожайних років. Фізіологічною основою цієї періодичності 

є необхідність накопичення значних запасів пластичних речовин для більшого врожаю.  

Діброви дають повний урожай в середньому через 6-7 років, букові ліси – через 2-6 років, 

ялицеві та ялинові – через 3-4 роки, берест, клен, ясен, липа і соснові ліси – через 1-2 роки. 

Береза, вільха, граб, осика майже щорічно добре плодоносять.   

Коливання величини врожаю по роках сприяли виникненню спеціальної термінології: 

повний урожай (максимальний), напівурожай, чверть урожаю, неврожай.  
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Якщо плодоносять лише окремі дерева, врожай називається розсіяним, якщо тільки 

верхівки дерев – верхівковим.  

 Дозрівання насіння. Насіння у тополі та ільмових порід достигає весною, в травні і червні, 

у берези – в липні, але сережки залишаються на дереві часто до осені. Насіння інших порід 

достигає пізно восени, а у сосни і деяких дубів – тільки восени наступного року після цвітіння. У 

низки порід насіння залишається на дереві до весни (сосна, модрина, ялиця, дугласія, із листяних 

– ясен, акація біла, клен-явір, липа).  
 

 Як може поширюватися насіння деревних, чагарникових та трав’янистих рослин?  
 

 Способи та дальність поширення насіння. В процесі природного відбору у дерев і 

чагарників виробилися різноманітні способи поширення плодів та насіння. Приведемо 

класифікацію деревних порід за способами поширення плодів, насіння і вегетативних частин.  

 1. Анемофори – рослини, насіння яких розноситься вітром. До них належать група порід з 

насінням, що мають парусне пристосування: тополя, верба плакуча, береза, сосна, ялина, 

модрина, ялиця, клен, ясен, ільмові та інші.  

 2. Гідрофори – насіння поширюється водяними потоками – вільха чорна, кипарис 

болотяний, верба плакуча і тополя.  

 3. Зоофори – насіння поширюється тваринами. Це дерева із соковитими плодами – 

черешня, черемха, горобина, берека, плющ, а також багаточисельні чагарники – вишня степова, 

терен колючий, шипшина, жостір, свидина, бирючина, чорна і червона смородина, яблуня, груша. 

 До зоофорів відносяться також горіхоноси – бук, дуб, ліщина, сосна кедрова. (Розповідь 

супроводжується демонстрацією відео про способи поширення плодів і насіння).  

Для лісовідновлення має значення також дальність поширення насіння. Важке насіння 

дуба, каштана, горіха грецького, ліщини опадає на землю у вузьких межах проекції крони 

материнського дерева або недалеко за її межами. Але ці  породи – зоофори, їх поширюють на 

велику відстань сойки, миші, білки.  

Насіння легке і середньоважке має те чи інше пристосування для лету в повітрі або для 

плавання у воді. Відстань поширення насіння в повітрі така: осика, береза, верба плакуча – на 

десятки кілометрів; сосна, ялина, модрина – на 300 – 500 м; ясен, клен, граб – на 100 – 200 м.  

 Вода переносить насіння тополі, верби плакучої і вільхи на далекі відстані.  
 

 4.2. Вплив кліматичних зон, місця зростання, віку та біоекологічних особливостей 

деревостану на плодоношення. Плодоношення деревних і чагарникових рослин та насаджень.  

Розповідь з елементами бесіди. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
 

Розгляньте карту рослинності світу. Дайте її характеристику. Визначте переважаючі 

лісові породи України.  
  

Україна характеризується різноманітністю природних умов і багатством природних ресур-

сів, що обумовлено її географічним розташуванням, геологічною будовою, характером поверхні, 

зміною клімату, а це в свою чергу впливає на розподіл вод, ґрунтів, рослинного й тваринного 

світу. Природні умови впливають на терміни плодоношення та урожайність насіння деревних і 

чагарникових порід, яке настає лише на певному етапі онтогенезу. Воно залежить як від біоло -

гічних особливостей виду, походження та його спадкових властивостей, так і від умов зовніш -

нього середовища, передусім, від умов живлення й освітлення. Раніше починають плодоносити 

швидкорослі породи, а також породи, що утворюють дрібне насіння. У більшості деревних рослин 
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плодоношення настає в 10-20, а в чагарників - у 3-8-річному віці. Швидше починають плодо-

носити дерева та насадження вегетативного походження, дещо пізніше - насінного.  

 Основними чинниками зовнішнього середовища, які впливають на плодоношення, є освіт -

лення, живлення і тепло. Зі зростанням інтенсивності освітлення початок плодоношення приш -

видшується, збільшуються врожай і маса насіння. У гірших лісорослинних умовах період репро-

дуктивної здатності дерев починається раніше; з підвищенням трофності ґрунту понад опти -

мальну величину початок плодоношення настає дещо пізніше.  

 У південних районах деревні породи починають плодоносити раніше, ніж особини того ж 

виду, які зростають у північних районах.  

 У лісових культурах рослини досягають стадії зрілості раніше, ніж у природних насаджен-

нях. Це зумовлено ліпшими умовами для зростання у штучних деревостанах, де дерева менше 

конкурують між собою за світло, вологу та поживні речовини.  

 Відомості щодо плодоношення основних видів деревних порід наведені у таблиці.  
 

Плодоношення основних видів деревних порід ( за П.Г.  Кальним, 1986 р.) 

Деревна 
порода 

Вік початку плодоношення Періодич
ність 

плодоно
шення, 

роки 

Урожайність 
насіння кг/га 

Середня  
вага 1000 
насінин, г. Дерева, що 

зростають 
окремо 

Дерева, що 
зростають у 
насадженнях 

В серед-
ньому 

У насінні 
роки 

Береза 
повисла  
Бук лісовий 

Вільха чорна 

Горобина 

звичайна  

Граб 

звичайний  

Дуб 

звичайний 

Клен 

гостролистий  

Липа 

серцелиста 

Модрина 

сибірська 

Осика 

 Сосна 

кедрова 

сибірська 

Сосна 

звичайна 

Ялина 

європейська 

Ялиця 

сибірська 

Ясен 
звичайний  

 

7-10 

20-40 

7-10 

 

4-5 

 

10-15 

 

10-15 

 

10-15 

 

10-15 

 

10-15 

7-10 

 

 

20-25 

 

10-15 

 

10-15 

 

15-20 
 

10-15 

 

20 

50-60 

10-15 

 

7-8 

 

15-20 

 

20-30 

 

20-30 

 

20-30 

 

20-30 

15-20 

 

 

60-70 

 

20 

 

25-30 

 

40-50 
 

20-30 

 

Щорічно 

3-5 

2-4 

 

1-3 

 

1-2 

 

5-8 

 

Щорічно 

 

2-3 

 

3-8 

Щорічно 

 

 

5-8 

 

3-5 

 

3-6 

 

3-5 
 

3-5  

 

- 

350 

- 

 

15 

 

100-150 

 

400-700 

 

160 

 

- 

 

20-45 

- 

 

 

45 

 

2-6 

 

20-25 

 

90 
 

100 

 

- 

1000 

- 

 

- 

 

450 

 

2000 

 

- 

 

- 

 

85 

- 

 

 

90 

 

20 

 

100 

 

120 
 

- 

 

0,17 

220 

0,11 

 

3,5 

 

45 

 

3000 

 

130 

 

30 

 

7 

0,12 

 

 

217 

 

6 

 

6 

 

11 
 

70 
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 На початок плодоношення впливає місцезростання дерев.  

 У дерев, що ростуть окремо або на узліссі, плодоношення рясніше і настає раніше, ніж у 

дерев, які зростають у зімкнутих насадженнях, де гірші умови живлення та освітлення.  

 Наприклад, на відкритому місці сосна звичайна починає плодоносити у 10-річному віці, у 

насадженні – у 20-річному; в’язові, клен гостролистий, ясен звичайний, ялиця біла - відповідно у 

15 та 30, а дуб звичайний - в 25 і 40 років. Така ж закономірність притаманна іншим породам. 

Отже, деревним породам властива періодичність плодоношення - повторення через певні 

проміжки часу рясних врожаїв насіння, або насінних років дерев і чагарників. Наприклад, період 

між рясним плодоношенням вільхи, граба, тополі, ясена становить у середньому 1-2, ялини, 

ялиці, сосни, липи, бука, дуба звичайного – 3-5, кедрової сосни – 5-8  років. Такі породи, як 

береза, в’яз, верба, осика, клен, плодоносять щорічно або майже щорічно, хоча в них, як і в інших 

порід, бувають роки як рясного, так і слабкого врожаю. Чим більші насінини у порід, тим більший 

період між плодоношенням. Насіння, зібране в насінні роки, є більшим та повнозернистим, має 

вищу якість, ніж заготовлене в малонасінні роки, довше зберігає високу схожість. Тому резервний 

запас насіння основних лісоутворюючих порід з урахуванням періодичності їх плодоношення 

створюють саме в роки рясного плодоношення. Однак строгої періодичності в плодоношенні 

дерев і чагарників не спостерігається.  

 Залежно від біологічних особливостей виду та зовнішніх умов середовища насінні роки 

настають через різні проміжки часу. При цьому, в періоді між рясними урожаями є роки з добрим, 

середнім і слабким урожаєм насіння. За даними П. Г. Кального та ін. (1986), урожайність насіння 

у стиглих насадженнях сосни звичайної становить у середньому 2-6 кг/га; у слабоврожайні роки 

вона не перевищує 1 кг/га, а в насінні - досягає 15-20 кг/га. У насадженнях ялини європейської 

урожай насіння коливається від 10 до 100, а в середньому становить 20-25 кг/га. Урожай насіння 

навіть у насінні роки буває неоднаковим, що пов’язано з погодними умовами, ушкодженням 

зав’язі та насіння хворобами і шкідниками. Відсутність насінного врожаю спостерігається рідко. 

 На періодичність плодоношення впливають різні чинники.  

Клімат і температура повітря. Чим тепліший клімат, в якому зростають деревні породи, 

тим частіше настають насінні роки. У центральних районах Європи період між рясними врожаями 

насіння сосни звичайної становить 2-3, у Центрально-Чорноземному районі Росії - 3-4, а в 

холодних північних районах Європи - 10 і більше років. Така ж закономірність спостерігається і 

для інших порід з великим ареалом - дуба, ялини, липи тощо. У міру просування з півдня на 

північ, і з заходу на схід періоди між насінними роками збільшуються.  

 Температура повітря безпосередньо впливає на визрівання  насіння та його масу. Від 

цього чинника залежить тривалість вегетаційного періоду, протягом якого накопичуються поживні 

речовини і розвивається зародок у насінині. Тому маса насіння є характерною ознакою його 

географічного походження. Чим холодніший клімат, тим менша маса насіння і розміри плодів 

(шишок). За даними Г. І. Редько та ін. (1985), маса 1000 насінин сосни звичайної в Архангельській 

області становить 4 г, в Московській - майже 6 г, в Харківській - близько 8 г.  

 Погодні умови у рік, що передує цвітінню. Несприятливі погодні умови в цей період 

негативно впливають на процес закладання генеративних бруньок. Холодна та дощова погода 

під час закладання квіткових бруньок (у ялини, наприклад, у липні-серпні) знижує урожай шишок у 

наступному році. У цей же період на майбутній урожай негативно впливає посуха, яка порушує 

нормальний перебіг фізіологічних процесів, висушує бруньки і спричиняє їх опадання. 

Оптимальному розвитку цих процесів сприяє тепла і суха погода.  
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 Погодні умови в період цвітіння рослин і запилення квіток. Посуха, приморозки, затяжні 

дощі призводять до загибелі квіток і зав’язей. Весняні приморозки особливо небезпечні для 

ранніх форм дуба, ялини, бука, сосни та інших порід. Тривалі дощі й тумани погіршують 

визрівання пилку та його розсівання, утруднюють запилення, що спричиняє утворення 

порожнього насіння у хвойних і листяних порід. Таке часто спостерігається у берези, коли 

формується до 90% порожнього насіння, у ялиці - до 70-90, у модрини - до 80, у вільхи, в’язових, 

липи - до 50-70, у ялини - до 30%. Низька відносна вологість повітря і вітер у період цвітіння 

сосни сприяє розсіванню пилку й зав’язуванню шишок; сира і дощова погода несприятливо 

впливає на формування врожаю.  

 Погодні умови в період дозрівання насіння. Холодне й дощове літо затримує дозрівання 

плодів і насіння, спричиняє їх загнивання. Бурі й град цілком або майже цілком знищують врожай. 

Нестача вологи та суховійні вітри знижують схожість, призводять до опадання плодів і насіння.  

 Умови запилення квіток. Більшості деревних порід властиве перехресне запилення, тому 

для них важливе співвідношення жіночих і чоловічих квіток, одночасність їх цвітіння, близькість 

різностатевих особин, що запилюються вітром (наприклад, обліпихи). Для комахозапильних порід 

(липа, клен, горобина та ін.) важливе значення має наявність комах. Обмаль або відсутність їх 

призводить до різкого зниження інтенсивності плодоношення, а отже, і до збільшення періоду між 

насінними роками.  

Родючість ґрунту впливає не лише на інтенсивність росту і розвитку рослин, а й на 

періодичність плодоношення. У сприятливіших ґрунтових умовах підвищується врожай насіння, а 

період між насінними роками зменшується. Багатий на поживні речовини ґрунт, оптимальні умови 

зволоження, освітлення, достатня площа живлення посилюють плодоношення деревних порід і 

чагарників, зменшують період між плодоношенням. Освітлення - необхідна умова цвітіння та 

визрівання насіння. Добре освітлення крони материнського дерева забезпечує накопичення в 

насінині запасних поживних речовин, з яких буде формуватися проросток. У інтенсивно освіт-

лених дерев, зазвичай, достатня площа живлення й сприятливіший ґрунтовий мікроклімат зав-

дяки ліпшому прогріванню ґрунту, що має вирішальне значення для росту і плодоношення дерев.  

 Густота та положення дерев у насадженні. Густота насадження впливає на 

плодоношення через інтенсивність освітлення та площу живлення рослин. У густих насадженнях 

період між плодоношенням збільшується. У більшості деревних порід дерева першого ярусу (І і II 

класи росту за Е.Ф.Г. Крафтом) мають ліпші умови для живлення та фотосинтезу, тому і 

плодоносять частіше й рясніше, ніж дерева ІІІ - IV класів, умови живлення і освітлення яких 

набагато гірші.  

 Пошкодження ентомошкідниками та фітохворобами. Об’їдання комахами або їхніми 

личинками листя та хвої дерев, квіткових бруньок може призвести до часткової або цілковитої 

загибелі врожаю. Наприклад, жолуді дуба пошкоджуються личинками жолудевого довгоносика. 

Гусінь непарного шовкопряда, інших шкідників, живлячись листям, послаблює фотосинтез, 

накопичення органічних речовин, що спричиняє зниження врожайності. Не меншої шкоди 

завдають ураження грибами. Скажімо, ялинові шишки пошкоджуються грибами Тhekорsоrа раdі, 

Сhrуsоmуха ріrоlае, крилата сім’янка клена - Gnomonia lерtostуlа, Суlіndrоsроrіum рlаtаnоіdes. 

Знижується плодоношення у пошкоджених стовбурною гниллю сосни, ялини та ін. Певною мірою 

зменшують урожай гризуни та птахи, які поїдають насіння деревних і чагарникових рослин. 

(Пригадуються біологічні способи захисту рослин лісу).  

Таким чином, механізм періодичності плодоношення полягає ось у чому.  
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У насінні роки, коли деревні породи дають рясні врожаї насіння, рослинний організм 

витрачає багато пластичних речовин. Чим більша насінина, тим більші витрати цих речовин і тим 

більше виснажується рослина. При цьому дерево використовує ті пластичні речовини, які 

накопичились у тканинах за попередні роки. Тому, після рясного врожаю насіння, рослина певний 

період часу накопичує необхідний запас органічних речовин для нового врожаю. Поки не 

відновляться ці запаси, навіть при оптимальному поєднанні перелічених вище чинників насінний 

рік не настане. Тільки після того, як за певний для кожної рослини період буде накопичена 

потрібна кількість пластичних речовин і будуть сприятливими природні умови, насінний рік 

повториться. У випадку негативного впливу того чи іншого чинника навколишнього середовища 

рясне плодоношення може не відбутись. Плодоношення насаджень залежить від тих же чинників 

та умов, що й плодоношення дерев, а також від складу деревостану, його віку, повноти та 

кількості дерев різного класу росту. У багатих лісорослинних умовах насадження плодоносять 

частіше, а їхні урожаї більші, ніж у несприятливих  умовах.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівничий практикум».  

 Завдання.  

 5.1. Класифікуйте деревні породи:  

 а) за способами поширення плодів, насіння і вегетативних частин; 

 б) за способами поширення насіння;  

 в) за способами поширення вегетативних частин.  

 5.2. Охарактеризуйте дальність поширення насіння.  

 5.3. Назвіть приблизні терміни цвітіння найпоширеніших деревних та чагарникових видів 

рослин.  

 5.4. Як впливають кліматичні та природні зони, місця зростання, вік деревостану на 

плодоношення?  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 На сьогоднішньому занятті ми ознайомилися із значенням насінництва для 

лісовідтворення, періодичністю плодоношення лісових культур, етапами формування та 

дозрівання насіння, способами й дальністю поширення насіння, вивчили вплив кліматичних зон, 

місця зростання, віку і біоекологічних особливостей деревостану на плодоношення.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підготуватися до проведення практичної роботи № 3 в лісовому масиві. Частина 

вихованців гуртка, разом із керівником, проводять попереднє обстеження лісонасінних об’єктів.  

Виконати навчальний проект «Штучне лісорозведення. Плодоношення лісових культур».  

 

Заняття 11  
  

Тема. Практична робота № 3. Збір плодів та насіння лісових деревних і кущових 

порід для потреб базового лісового господарства та для виготовлення саморобних 

навчальних посібників.  

 Мета. Закріпити знання з теми «Плодоношення лісових культур. Терміни дозрівання 

насіння деревних та чагарникових порід», про періодичність плодоношення лісових культур, 

етапи формування і дозрівання, способи й дальність поширення насіння. Заготовити плоди і 

насіння головних лісогосподарських культур з метою поповнення колекції та для проведення 

лісогосподарських робіт у базовому лісогосподарському підприємстві. Формувати уміння 

усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цілісність, розуміти важливість 
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гармонійної взаємодії людини і природи. Виховувати вміння виробляти власні цінності, ставити 

цілі, діяти задля їх досягнення, спираючись на лісівничі знання і власний досвід.  

 Обладнання. Відра, мішкотара, карта базового лісництва.  

 Базові поняття та терміни. Терміни дозрівання насіння деревних і чагарникових 

порід, періодичність плодоношення, етапи формування та дозрівання насіння, способи й 

дальність поширення. Заготівля і зберігання насіння лісових порід.  

 Тип заняття. Засвоєння нових знань, умінь та навичок. Практична робота.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація  практичної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Транспортування насіння до базового лісогосподарського підприємства.   

 VІ. Підведення підсумків виконання роботи.  

 VІІ. Рух до місця призначення.  

     Хід практичної роботи  

 І. Організаційний етап. 

 1. Ознайомлення з лісовими кварталами, в яких буде проводитися практична робота за 

картою базового лісництва.  

 2. Визначення маршруту руху, рух до встановленого місця.  

 3. Інструктаж з БЖД.  

 4. Перед виконанням роботи, консультуючись з лісівниками, визначаються види дерев і 

чагарників, із яких необхідно зібрати насіння. Найчастіше замовляють заготовляти насіння 

горобини чорноплідної, каштана кінського та дуба звичайного. Керівник гуртка може 

запропонувати для однієї із ланок збір насіння для поповнення колекції класу (кабінету) 

учнівського лісництва.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Міні-бесіда.  

 1. Назвіть найпоширеніші деревні та чагарникові види рослин вашої місцевості.  

 2. В які місяці наступають терміни  їх дозрівання?  

 3. Як впливають природні зони, місця зростання і вік деревостану на плодоношення?  

 4. Для чого заготовляють насіння деревних і чагарникових видів лісових рослин?  

 ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

 Зібравши насіння лісових культур, ми допоможемо базовому лісогосподарському 

підприємству поповнити лісонасінну базу для лісорозведення та лісовідновлення, поповнимо 

колекцію насіння й у кабінеті лісознавства.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 1. Поділ вихованців гуртка на групи.  

 2. Постановка завдань, інструктаж по виконанню роботи.  

 Звертаємо увагу на те, що протягом жовтня-листопада проводять заготівлю переважної 

частини насіння листяних порід: дуба, клена, яблуні, груші, липи, ясена й чагарників. 

Найголовнішим завданням є збір жолудів дуба звичайного.  

 Для поповнення колекції плодів і насіння лісових культур окрема ланка займається їх 

збиранням із найбільш поширених у цьому кварталі деревних і чагарникових видів рослин.  

 3. Збір насіння:  
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 а) визначення плюсових дерев та насаджень;  

 б) збір насіння у відра. З відер насіння висипається у мішки.  

 V. Транспортування насіння у базове лісогосподарське підприємство.  

 Насіння зноситься на визначену базу, звідки забирається працівниками 

лісогосподарського підприємства.  

 VІ. Підведення підсумків виконання роботи.  

 Кожна ланка звітує про кількість зібраного насіння.  

 VІІ. Рух до місця призначення. Якщо лісовий масив розташований в межах 3 км від 

школи – це зона пішохідна. У випадку розташування насіннєвих ділянок далі від закладу – 

необхідно організувати транспорт для перевезення вихованців гуртка.  

 

Заняття 12  
  

 Тема. Стратифікація. Строки заготівлі, правила і методика зберігання насіння 

лісових культур. Підготовка насіння до висівання.  

 Мета. Дати поняття «стратифікація», навчити правильно проводити підготовку насіння до 

висівання, визначати строки заготівлі плодів і насіння деревних та чагарникових видів лісових 

культур. Вивчити правила й методику зберігання насіння лісових культур. Довести необхідність 

розвитку лісового насінництва та селекції з метою одержання елітного насіння.  Виховувати 

вміння розвивати і використовувати логічне мислення.  

 Обладнання. Таблиці, схеми, роздавальний та дидактичний матеріал, колекція насіння 

лісових культур, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Стратифікація. Строки заготівлі, правила зберігання 

насіння лісових культур.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Забезпечення вихованців гуртка літературними джерелами, дидактичним та 

роздавальним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Лісівнича розминка». 

  1. В які строки у вашій зоні розпочинається і коли закінчується  період дозрівання плодів 

та ягід?  

 2. Від чого залежать терміни збору плодів і ягід, які з них використовуються для тривалого 

зберігання?  

 3. Як правильно зберігати плоди та ягоди?  

 4. Яких вимог потрібно дотримуватися, щоб зберегти продуктивне насіння?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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 Щоб правильно зберігати плоди і ягоди, які використовуються в харчовій промисловості, 

потрібно знати періоди їх дозрівання, заготівлі, а також методику зберігання. Важливими є знання 

правильного зберігання та підготовки насіння для посіву.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 4.1. Стратифікація. Підготовка насіння до висівання. Розповідь з елементами бесіди. 
  

 Як ви вважаєте, що є основною умовою створення високопродуктивного лісового 

насадження?  
  

 Основною умовою створення високопродуктивного, біологічно стійкого та 

господарськоцінного лісового насадження є забезпечення лісогосподарських підприємств 

високоякісним насінням із хорошими спадковими даними. Для цього в лісогосподарських 

підприємствах створюють постійну лісонасінну базу (ПЛНБ). Ефективне її використання, 

заготівля високоякісного насіння, його переробка і зберігання дає змогу досягти високих 

показників у роботі з лісовідновлення та лісозбереження.  

 Кожна лісова деревна чи чагарникова порода становить єдність із своїм специфічним 

середовищем. Так, сосна типова для піщаних ґрунтів, вільха – рослина річкової заплави, а дуб - 

представник родючих ґрунтів, на яких він росте в суміші з іншими листяними породами. Для 

успішного росту дерев потрібна волога в ґрунті, а корені дерева висушують його, крони ж 

затримують значну кількість опадів, які потім випаровуються з ґрунту в повітря. Сходи ялини 

потребують рівномірної температури, а приморозки чи спека пошкоджують їх. Місця, де сходять 

ялини, займають берези чи осики, які більш витривалі. Від антагонізму між ялиновим самосівом і 

середовищем змінюється рослинність ділянки, внаслідок чого потім змінюється середовище. 

Згодом, коли підрослі берізки й осики створять затишок, виникають сприятливі умови для росту 

сходів тіньовитривалої ялини, які довгий час ростуть під захистом беріз та осик, поки не 

випередять їх у рості. Світлолюбні берези й осики переходять під намет ялин, не витримують 

затінення і через деякий час починають відмирати. Внаслідок такого взаємопов’язаного 

складного процесу виникає ялиновий ліс.  

 Кожна рослина проходить певний життєвий цикл, який передбачає послідовну зміну стадій 

розвитку – від зародження до старіння і відмирання. Зміна поколінь і поширення даного виду 

відбувається завдяки утворенню кожною рослиною відповідної кількості насіння, основною 

функцією якого є утворення молодих рослинних організмів, здатних до повного повторення 

всього циклу індивідуального розвитку від зародження до відмирання. Реалізації цієї функції 

сприяє комплекс інших функціональних особливостей, поміж яких важливим є поширення даного 

виду рослин по земній поверхні і збереження ними життєздатності в несприятливих умовах.  

 На відміну від трав’яних рослин, стадія зрілості у дерев досить тривала і залежно від 

породи може становити 80-100 років і більше. З віком урожайність дерев зростає, що пов’язано зі 

зміною їхнього фізіологічного стану, збільшенням розмірів крон та кількості плодоносних пагонів. 

 У перші роки плодоношення дерев якість насіння невисока. З настанням періоду стійкого 

плодоношення вона підвищується.  

 До складу ПЛНБ входять: плюсові дерева та насадження; лісонасінні плантації; постійні 

лісонасінні ділянки; генетичні резервати. Під час закладання лісонасінних об’єктів слід звернути 

особливу увагу на біологічно стійкі та господарсько цінні форми лісових порід (наприклад, рання 

та пізня форми дуба; смолопродуктивні, посухо- та солевитривалі, стійкі до техногенного 

забруднення форми тощо).  
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 На об’єктах ПЛНБ отримують, як правило, насіння що відзначається підвищеними 

селекційно-генетичними якостями. Генетичні особливості насіння є найважливішим чинником, 

який впливає на продуктивність та біологічну стійкість насаджень. Заготівля насіння з глибоким 

спокоєм на початку його достигання скорочує терміни підготовки його до висівання. Тому, 

наприклад, горішки липи збирають у період, коли вони набирають сірувато-зеленого кольору; 

ясена звичайного – коричнюватого кольору насіння та зеленувато-білого – крилатки.  

 Приміщення, в якому зберігають насіння, повинно мати вентиляцію і добре 

провітрюватися. Кожну декаду насіння потрібно оглядати, при необхідності перелопачувати і 

просушувати. При огляді насіння слід мати на увазі, що втрата блиску свідчить про погані умови 

його зберігання і що запах цвілі вказує на злежування. У сховищах повинна бути забезпечена 

охорона насіння від мишей та інших шкідників.  
  

 Як проходить зберігання насіння і його підготовка до проростання в природних умовах?  
  

 Передпосівна підготовка насіння. Після визрівання насіння знаходиться в стані 

вимушеного або глибокого спокою. Перший переривається за сприятливих умов (при достатній 

кількості вологи, тепла і повітря). Насіння з вимушеним спокоєм проростає без підготовки (сосна, 

ялина, береза та ін.). Насіння з глибоким спокоєм при висіванні весною не дає сходів без 

спеціальної підготовки.  

 Способів підготовки насіння до посіву декілька: стратифікація; намочування; снігування; 

скарифікація; ошпарювання (гідротермічна підготовка); протруювання.  

 Стратифікація - це передпосівна підготовка насіння з метою прискорення проростання. 

Застосовується головним чином для важкопророщуваного насіння деревних (плодових, лісових, 

декоративних) порід і деяких лікарських рослин. Стратифікація з глибоким спокоєм, це перемі- 

шування насіння з піском у співвідношенні 1 до 3. Цю суміш зволожуємо до 60%, висипаємо в 

спеціальні мішки з отворами. Після цього, зберігаємо в підвалі при температурі 0- +50С. Кожні два 

тижні суміш насіння з піском перемішуємо, у разі потреби - додатково зволожуємо. Готовим до 

посіву вважається насіння, яке проклюнулося. Якщо пора для посіву ще не настала, насіння 

вміщуємо під сніг. Якщо насіння довго не проростає застосовуємо прикопну стратифікацію. 

Тривалість стратифікації залежить від біологічних особливостей породи. Умови і тривалість 

встановлені у довідково-нормативній літературі. Для того, щоб визначити строки закладання 

насіння на стратифікацію, від орієнтовного терміну посіву відраховуємо назад тривалість 

стратифікації. Це основний спосіб підготовки до посіву насіння з глибоким спокоєм, для цього 

застосовуємо намочування водою  кімнатної температури на 18-24 години. Для підвищення 

схожості, інтенсивності росту і біологічної стійкості насіння замочуємо в розчині мікроелементів та 

стимуляторів росту (борна кислота, марганцевокислий калій, янтарна кислота та ін.).  

 Снігування дрібного насіння (сосна, ялина, береза) проводимо, розстелаючи їх на мішках 

шаром до 2-3 см, розкладаючи під сніг за 1-2 місяці до посіву. Насіння кленів, ясенів снігуємо в 

сніжних траншеях шарами до 10-15 см. Шар снігу - 0,5 м зверху мульчуємо соломою, тирсою.  

 Скарифікація - механічне пошкодження поверхні оболонки насіння з метою швидкого 

проходу вологи до зародка, що прискорює проростання. Пошкоджуємо оболонку шляхом 

перемішування з дрібною галькою, крупнозернистим піском або протиранням наждачним 

папером. Застосовуємо  для насіння акації білої, гледичії, бархату амурського.  

 Ошпарювання - проводимо з метою розм’якшення твердої оболонки, яка погано пропускає 

воду. Насіння акації білої або гледичії засипаємо в посуд і заливаємо водою при t +800С, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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перемішуємо протягом 15 хв. і залишаємо на 12 год. для набухання. При цьому на оболонках 

з’являються тріщинки.  
 

 4.2. Заготівля та зберігання насіння лісових порід.  
 

 Протягом жовтня-листопада проводять заготівлю переважної частини насіння листяних 

порід: дуба, клена, яблуні, груші, липи, ясена та чагарників. Що важливо врахувати при цьому? 

Перед початком масового достигання насіння необхідно провести попереднє обстеження 

лісонасінних об’єктів (ТЛНД, ПЛНД, лісосік головного користування, лісових культур, ЛНД, 

захисних, паркових, алейних насаджень, які плодоносять) з контрольним збором плодів і насіння 

для попереднього визначення їх якості та пошкодженості ентомошкідниками і фітохворобами. 

Доброякісним вважають насіння зі здоровим зародком, нормально розвинутим ендоспермом та 

характерним забарвленням. Особливу увагу необхідно приділити зберіганню насіння.  
 

 Із курсу біології рослин пригадайте будову насінини.  
 

 Так насіння вільхи, берези, калини, липи, граба, лимоннику, обліпихи та багатьох інших 

деревних рослин зберігають у герметично закупореній скляній або металевій тарі. Насіння 

гледичії, карагани дерев’янистої (акації жовтої), робінії звичайної зберігають у засіках, паперових 

мішках, а також у металевій чи скляній тарі. Насіння клена та ясена до стратифікації зберігають у  

дерев’яних ящиках шаром до 20 см. У дерев’яних ящиках зберігають також насіння кісточкових 

порід, липи, чергуючи шари насіння (3–5 см) з піском (2–З см).  

Нетривале зберігання насіння ліщини, каштана здійснюють в складах у мішках або засіках, 

а тривалий час - у ящиках чи траншеях, пересипаючи насіння шарами піску завтовшки 4-5 см.  

 Насіння різних видів горіха просушують до потрібної вологості і зберігають в добре 

провітрюваних прохолодних приміщеннях в ящиках, мішках чи засіках. Тривалий час горіхи 

можна зберігати в холодильниках при температурі 0°С.  

 Жолуді дуба можуть втрачати схожість під час попереднього зберігання – у період між їх 

збиранням та закладанням на зимове зберігання. Свіжозібрані жолуді залежно від умов 

зростання, часу збору та погодних умов можуть мати вологість 55–65% їх абсолютно сухої маси. 

Більша вологість властива жолудям перших зборів. Вони менш стійкі, тому їх слід зберігати і 

використовувати окремо від жолудів, зібраних у пізніші строки.  

У випадку зниження вологості нижче 50% жолуді втрачають схожість.  

 Під час зберігання потрібно унеможливити зараження жолудів грибковими 

захворюваннями внаслідок високої вологості навколишнього середовища і власне їх самих.  

 Для цього на зимове зберігання жолуді доцільно закладати не шарами, а в суміші з піском 

(1 частина жолудів і 2 частини піску).  

  Попереднє зберігання жолудів здійснюють у спеціально підготовлених продезінфікованих, 

неопалюваних, добре провітрюваних приміщеннях або під наметом. Основною умовою 

зберігання жолудів є утримання високого вмісту вологи в них, особливо в початковий період їх 

зберігання. Жолуді укладають у невисокі кошики, дерев’яні ящики зі щілинами або розсипають на 

підлогу. Шар жолудів не повинен перевищувати 5 см, якщо вони були зібрані в дощову погоду і 

10 см – при збиранні в суху погоду. У міру просушування товщину шару збільшують до 20 см.  

 Під час попереднього зберігання жолудів їх необхідно оглядати через кожні 2–3 дні, і у разі 

виявлення ознак самозігрівання жолуді потрібно обережно перегортати лопатами, оббитими 

повстю. При появі плісняви на жолудях, потемніння шкірки їх негайно розсипають на підлогу або 

дощатий настил шаром 3-4 см для просушування, видаляючи пошкоджені жолуді.  
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Щоб запобігти механічному пошкодженню жолудів, заборонено ходити по них без 

прокладених дощок.  

 Зберігання жолудів у траншеях і ямах. На зберігання жолуді закладають із настанням 

постійних заморозків (приблизно середина-кінець листопада). Для цього на сухому підвищеному 

не затоплюваному місці викопують траншею завширшки 1 м, завглибшки 1,5 м та завдовжки по 

потребі. Дно траншеї (або ями) повинно бути вище рівня ґрунтових вод не менше ніж на 1,5 м. На 

одному метрі траншеї такого розміру поміщається 500-600 кг жолудів.  

У траншеях або ямах шар жолудів 2-3 см чергують із шаром свіжого піску або ґрунту 

завтовшки 5 см. Щоб уникнути промерзання жолудів, верхній їх шар повинен бути розміщений 

нижче глибини промерзання ґрунту. Тому незаповнену частину траншеї або ями засипають 

ґрунтом. Щоб вода не проникала в траншею (яму), зверху насипають горбок землі заввишки до 

0,5 м, який закриває закрайки траншеї або ями з кожного боку на 0,5 м. Вологість жолудів 

повинна становити 50–60%. Пісок (землю) теж засипають обережно і розрівнюють дерев’яною 

лопатою, що оббита повстю. По центру ями або через кожні два метри траншеї встановлюють 

металеву трубу для контролю температури, верхній кінець якої щільно закривають.  

 
 

Температуру в траншеї періодично перевіряють, опускаючи в трубу на мотузці термометр 

на одну годину. Трубу при цьому закривають. У перші 10-15 днів зберігання оптимальною 

вважається температура +3 – +10°С, протягом зими -2 – +3°С. Якщо температура є нижчою, 

траншею утеплюють, накриваючи її соломою і снігом шаром до 0,5 м. У разі підвищення 

температури, шар землі над траншеєю зменшують.  

 Для того щоб не допустити ураження жолудів шкідливою мікрофлорою, їх обробляють 

хімікатами (фундазолом та ін.) з розрахунку 2 кг препарату на 1 т жолудів.  

 V. Закріплення знань.  

 Бесіда.  

 1. Назвіть методи підготовки насіння до висівання.  

 2. Поясніть, чим стратифікація відрізняється від скарифікації.  

 3. У якому випадку проводять ошпарювання насіння?  

 4. В які строки заготовляють насіння листяних деревних порід?  

 5. Коли заготовляють шишки голонасінних?  

 6. Як правильно зберігати насіння лісових культур?  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки про необхідність створення на базі лісогосподарських 

підприємств ПЛНБ і знання ними строків заготівлі насіння головних лісоутворюючих порід, правил 

його зберігання та методів підготовки до висівання.  
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 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Запропонуйте свої способи збирання і методи зберігання насіння лісових культур. Вико-

нати навчальний проект на тему «Терміни дозрівання насіння деревних та чагарникових порід».  

 

Заняття 13  
  

Тема. Практична робота № 4. Вивчення лісонасінних ділянок. Заготівля насіння 

лісових культур.  

 Мета. Закріпити знання з теми «Стратифікація. Терміни заготівлі, правила і методика  

зберігання насіння лісових культур», навчити за картою базового лісогосподарського 

підприємства визначати лісонасіннєві ділянки, заготовити насіння лісових культур для 

поповнення колекції та висівання в розсадниках. Формувати вміння групової роботи та 

застосування знань для створення колекції насіння дерев і чагарників.  

 Обладнання. Карти базового лісогосподарського підприємства, довідник по лісових 

культурах, поліетиленові пакети.  

 Базові поняття та терміни. Лісонасінні ділянки, терміни дозрівання та заготівлі 

насіння.  

 Тип заняття. Закріплення знань. Практична робота.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Оформлення практичної роботи.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Черговий по класу (кабінету) учнівського лісництва роздає карти базового 

лісогосподарського підприємства та довідковий матеріал, інструктивні картки.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда.  

 1. Розшифруйте абревіатуру ПЛНБ, ЛНД. Охарактеризуйте ці об’єкти.  

 2. Дайте визначення поняття стратифікація.  

 3. Пригадайте терміни дозрівання та строки заготівлі лісового насіння різних видів дерев і 

чагарників.  

4. Назвіть сучасні індустріальні методи підготовки насіння до зберігання з використанням 

спеціальних технологічних ліній (в т.ч. у своєму регіоні).  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Насіння є основою створення лісових культур, тому визначення насінних ділянок є важли-

вим фактором для проведення його заготівлі. Під час проведення сьогоднішнього заняття ми 

закріпимо знання з теми «Стратифікація», про терміни заготівлі, правила і методику  зберігання 

насіння лісових культур, зможемо за картою базового лісогосподарського підприємства 

визначати лісонасіннєві ділянки, заготовляти насіння лісових культур для поповнення колекції та 

висівання в розсадниках. Удосконалимо навички роботи в групах.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  
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 4.1. Робота проводиться в групах.  
 

Вихованці гуртка знають, що протягом жовтня-листопада проводиться заготівля  насіння 

листяних порід, тому визначають квартали із насадженням дуба, клена, яблуні, груші, липи, ясена 

та чагарників. Перед початком масового достигання насіння було проведено попереднє 

обстеження лісонасінних об’єктів з контрольним збором плодів і насіння для попереднього 

визначення їх якості та пошкодженості ентомошкідниками і фітохворобами.  

 Навіть у мішаних лісах відшукуються ділянки із стиглими та перестійними насадженнями. 

Саме у таких насадженнях найбільша вірогідність успішного збору насіння. При цьому 

звертається увага на підлісок, адже насіння чагарників заготовлюється також.  

 Під час виконання роботи у класі, гуртківці, на картах позначають прогнозовані насіннєві 

ділянки відібравши, по можливості, листяний ліс і визначивши в ньому квартали та виділи із стиг -

лими і перестійними насадженнями. Для подальшої роботи ці ділянки вносяться у легенду карти.  
 

 4.2. Заготівля плодів і насіння. Інструктаж із БЖД.  
 

 Після виконання теоретичної частини юні лісівники виходять на заготівлю плодів і насіння. 

Якщо лісові ділянки розташовані на далекій відстані від школи – збір плодів і насіння можна 

проводити у шкільному саду, полезахисних лісосмугах, парках тощо. Саме у таких насадженнях 

ростуть яблуні, груші, клени, бузина чорна, бруслина європейська, барбарис, шипшина, калина.  

 Плоди та насіння розподіляють по видовій приналежності і фасують у окремі пакети. 

Наприклад, в один пакет можна фасувати плоди барбарису, шипшини, бузини чорної; яблука та 

груші. Якщо не вистачає пакетів – в один пакет можна фасувати крилатки кленів, боби  акації 

білої та жолуді дуба. Заготовивши плоди і насіння, – повертаємося в клас і вже там, сортуючи, 

розкладаємо на папір і готуємо до висушування.  

 Увага! Якщо плодів і насіння заготовлено у великій кількості – вони в той же день 

передаються базовому лісогосподарському підприємству.  

 V. Оформлення практичної роботи.  

 Юні лісівники презентують карти, на яких відмічені, рекомендовані для збору насіння, 

квартали і виділи. Аргументуючи вивчене, - дані заносять у записники. Звітують про кількість 

зібраних плодів та насіння.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Підводячи підсумки зазначаємо, що кращими лісонасінними резервантами є стиглі і 

перестійні насадження. Важливою базою для заготівлі насіння є парки і лісопаркові зони, сади, 

вітрозахисні лісосмуги. Чагарникових порід багато виявлено по берегах водойм та в заболоченій 

місцевості.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 По можливості назбирати плодів і насіння дикорослих рослин для поповнення колекції.  

  

Заняття 14  
 

Тема. Практична робота № 5. Вивчення будови плодів і насіння. Підготовка насіння 

до висівання. Відбір насіння дуба звичайного для зберігання методом флотації. Закладка 

насіння трав’янистих рослин на зберігання.  

 Мета. Закріпити знання з біології рослин про будову плодів і насіння. Навчити  відбирати 

якісне насіння деревних порід методом флотації, закладати насіння на зберігання. Формувати 
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уміння характеризувати будову плодів та насіння переважаючих лісових порід, виконувати 

експериментальні завдання використовуючи знання з природничих дисциплін.  

 Обладнання. Плоди лісових культур: яблуні, груші, дуба звичайного, клена гостролистого, 

акації білої, катальпи красивої, бирючини звичайної, шипшини, бруслини європейської тощо, 

ножі, терези, лінійки, паперові мішки, коробки, пакети, діжка з водою, відра.  

 Базові поняття та терміни. Будова плодів і насіння, правила підготовки до зберігання, 

метод флотації, якісне насіння, зберігання насіння.  

 Тип заняття. Заняття комплексного застосування знань. Практична робота.  

Структура заняття 

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап. Методичний прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Робота проводиться в групах. Оскільки для її виконання задіяно багато обладнання, то від 

кожної групи призначається черговий, який забезпечує групу необхідними матеріалами. Насіння 

дуба звичайного методом флотації відбирають всі разом.  

 Проведення інструктажу з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Які рослини належать до покритонасінних? Чому вони отримали таку назву?  

 2. Перерахуйте відомі вам плоди покритонасінних (горіх, жолудь, листянка, сім’янка, 

крилатка, біб, коробочка, ягода, яблуко, кістянка).  

 3. Пригадайте, яка різниця у їхній будові?  

 4. Як правильно відібрати продуктивне насіння?  

 5. Перерахуйте правила правильного зберігання насіння.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Багато видів покритонасінних є культурними рослинами, які ми використовуємо не тільки в 

їжу, а й як фітотерапевтичні засоби. Тому знання будови і правил зберігання насіння є важливим 

як в лісогосподарському виробництві, так і в домашньому господарстві.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Домашні заготовки».  

 Так, як частина юних лісівників заготовила насіння в домашніх умовах, – вони з ним і 

працюють, а інколи і діляться ним з іншими.  
 

 4.1. Вивчення будови плодів і насіння.  

 Для цього, кожній групі видаються сухі та соковиті плоди, насіння трав’янистих рослин.  
 

 З курсу біології рослин пригадайте, як утворюються плоди, яку будову вони мають.  

 Розповідь. Плід складається з насіння (одного чи кількох), оточеного оплоднем. Біологічне 

значення плодів у житті покритонасінних рослин полягає у захисті  насіння від несприятливих 

впливів довкілля та сприяє його розповсюдженню.  
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За формою, розмірами, забарвленням і кількістю насіння плоди бувають дуже різноманітні.  
 

 Розділіть плоди в залежності від вмісту води.  

 Гуртківці зауважують, що залежно від вмісту води вони поділяються на сухі (у ліщини, 

соняшника) та соковиті (у вишні, помідорів). Квітка з однією маточкою утворює один простий плід 

(у абрикоса, пшениці), за наявності в квітці декількох маточок виникає збірний, або складний плід 

(у малини, ожини), при дуже щільних суцвіттях утворюється супліддя (шовковиця, ананас).  
  

 Виконуючи роботу, весь зібраний матеріал ділять на соковиті та сухі плоди.  
 

 Із соковитих виділяють ягоди - багатонасінні плоди із соковитим внутрішнім і середнім 

шаром та зовнішньою шкіркою (помідор, смородина, аґрус), соковиті гарбузини, середній і 

внутрішній шари яких вкриті твердим зовнішнім (гарбуз, диня, огірок), кістянки, що мають внутрі-

шній здерев’янілий шар оплодня, соковитий середній та шкірочку (вишня, абрикос, мигдаль).  

 Розрізавши яблуко - спостерігають, що це багатонасінні плоди з 5 гніздами, у кожному 

гнізді по 2-3 насінини. Насінини продовгувато-яйцеподібні, коричневі чи сірі, блискучі. Соковита 

частина яблук утворена не тільки стінками зав’язі, а й квітколожем (яблуня, груша, горобина).  

 Розглядаючи яблукоподібні соковиті, з кам’янистими утворами плоди - визначають, що це 

груші (Pyrus L.). Насінини продовгувато-яйцеподібні, з шкірястою оболонкою, коричневі чи сірі. 

 На робочому столі ягодоподібні соковиті, чорні блискучі кістянки. Плоди зібрали в 

шкільному дендропарку. Вони дозріли восени. Вилучивши дрібні, тригранні, продовгуваті 

насінини, виявили, що це плоди і насіння бирючини звичайної. Маса 1000 насінини - 21 г.  

 У шкільному дендропарку зростає катальпа красива. Зібравши врожай виявили, що у цієї 

рослини плоди – коробочки, повислі, циліндричні, 25-40 см довжиною, коричневі, з товстими 

стінками. Насінини широкі, плоскі.  

 Звернувши увагу на овальні, червоні, гладкі, довжиною до 2 см супліддя – багатогорішки – 

визначають, що це соковиті плоди шипшини собачої. Розрізавши їх навпіл, дістають 

продовгуваті, опушені горішки білого кольору.  

 Розбираючи колекцію плодів та насіння, звертають увагу на плоскі, сірі, лінійно-

продовгуваті, до 10 см завдовжки, плоди. Розкривши їх по верхньому і нижньому швах, не 

виявляючи всередині перегородки, визначають, що це боби акації білої, до двох половинок яких 

прикріплені темно-коричневі, дрібні насінини, маса 1000 шт. становить 18-23 г.  

 Відносячи ці плоди до сухих, пригадують, що до цієї групи належать  боби, багатонасінні 

коробочки, що розкриваються різними способами: кришечкою - у блекоти, зубчиками - у маку, 

щілинками - у дурману та ін., горіхи - плоди з твердим, здерев’янілим оплоднем з насіниною 

всередині (ліщина), жолуді - зі здерев’янілим більш м’яким оплоднем (дуб), зернівки, сім’янки, в 

яких шкірястий оплодень не зростається з насіниною (соняшник, кульбаба, лопух).  

 Окрім того, плоди бувають розкривні (блекота, мак, квасоля) та нерозкривні (ліщина, 

соняшник). У багатьох плодів є різні вирости (голочки, шипи), які не тільки захищають, а й 

сприяють розповсюдженню. Плоди та насіння слугують основою живлення багатьох рослиноїд-

них тварин, вони застосовуються у народному господарстві.  
 

 4.2. Відбір насіння дуба звичайного методом флотації.  

 Розповідь з елементами бесіди.  

 На попередньому занятті ми вивчили методи та способи відбору і закладки  насіння на 

тривале зберігання. Запропонуйте свої способи збирання насіння лісових культур, а також 

методи його зберігання.  
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Вихованці гуртка пригадують стародавні методи зберігання насіння, вносять свої пропо-

зиції. Дізнаються про сучасні технологічні лінії по підготовці насіння до зберігання на прикладі 

свого краю, країн Карпатії, Прибалтики, Скандинавії. 

 Окрім довгострокового зберігання існують і традиційні методи короткотермінового 

зберігання жолудів: в зимових теплицях, ровах і навіть під наметом деревостанів на очищеній від 

рослинності поверхні ґрунту, на шарі соломи або листя і т.д. Всі вони дають можливість зберегти 

до 70%  життєздатного насіння до першої після збору весни.  

Подальше зберігання можливе лише в контрольованих умовах, основними із яких є 

вологість, температура і вміст СО2  в повітрі. Межею довговічності жолудів дуба звичайного є 2-3 

роки, продовження терміну зберігання ще на один рік супроводжується зниженням їх здатності до 

проростання на 50%.  

 Сама технологія тривалого зберігання дубового насіння відносно нескладна.  

Перед закладкою на зберігання жолуді підлягають попередній підготовці - флотації і 

підсушці. Підсушку слід проводити до вологості 40-48% сухої маси на брезенті, в сухому 

приміщенні з природною або примусовою вентиляцією.  

Насіння зберігається в поліетиленових упаковках, вкладених у дерев’яні ящики. Жолуді 

поміщають в упаковки з прошарками сухого піску, який попередньо прожарюють на вогні до 

вологості 0,1-0,2%. Співвідношення насіння й піску – 1:1.  

Після заповнення упаковку запаюють, залишаючи отвір біля 1 см. Постійна температура в 

насіннєсховищі – 2-3°С, при вологості 40% і відповідному складі газової суміші атмосфери 

(вуглекислота - 3-5%, кисень - 10-15%, азот - 82-85%) забезпечують бажаний результат 

зберігання жолудів.  

У більшості лісових розсадників регіону вирощування садивного матеріалу дуба не 

викликає серйозних ускладнень при врахуванні наступних моментів:  

 - використання насіння відповідного походження;  

 - орієнтація на осінні посіви, при яких відпадає необхідність зберігання жолудів.  

Весняний посів допустимий при вологості насіння не менше 55-60% від абсолютно сухої 

маси, чистоті 97%, доброякісності - 70%.  

 Важливим моментом є відбір якісного насіння. Найпростішим методом є метод флотації. 

Для цього у 200-літрову діжку наливаємо води 3/4 від її об’єму. У діжку висипаємо, по черзі, 

жолуді. Непродуктивні та пошкоджені особини випливають на поверхню. Ми їх збираємо і 

висипаємо в окрему тару. Жолуді, що потонули, відбираємо відрами у мішки. Після такого 

відбору відправляємо їх на висушування. Висушуємо на брезенті без прямого доступу сонячного 

світла. На зберігання закладаємо при вологості 40-48 % сухої маси.  
 

 4.3. Закладка насіння трав’янистих рослин на зберігання.  
 

 Пригадайте, як зберігають насіння овочевих рослин ваші батьки.  
 

 На зберігання закладаємо насіння трав’янистих лікарських рослин. Зібравши плоди 

(простий та складний колос, коробочки, кошики тощо), вимолочуємо із них насіння, тонким шаром 

розстелаємо на папері і сушимо в добре провітрюваних приміщеннях без прямого доступу 

сонячного світла. Після висушування просіваємо через сито, забираючи сміття та відходи. Сухе, 

чисте насіння зберігаємо в картонних коробках у сухих приміщеннях при t  0-20С.  

Висіваємо у розсадниках або шкілках на завчасно підготовлений ґрунт. Насіння також 

рекомендовано зберігати у скляному посуді, без доступу повітря. Під час виконання практичної 
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роботи, вихованці гуртка розміщують насіння, особливо соковитих плодів, на газетний папір 

тонким шаром і закладають для просушування. В цей же час готують тару для його зберігання. 

Насіння для колекції поміщають у скляний посуд із притертою кришкою. 

 V. Закріплення знань.  

 1. Юні лісівники озвучують, із якими плодами та насінням вони працювали під час 

проведення роботи. Характеризують їх, надаючи перевагу сухим або соковитим плодам. Ведуть 

дискусію про проблеми зберігання плодів і насіння в домашніх умовах.  

 2. Оформлення практичної роботи.  

 VІ. Підведення підсумків.  

 Підводячи підсумки заняття, звертаємо увагу на те, що нам вдалося закріпити знання з 

біології рослин про будову плодів і насіння, навчитися відбирати якісне насіння деревних порід 

різними  методами та закладати відібране насіння на зберігання.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Зібрати колекцію плодів і насіння рослин, що зростають на присадибній ділянці.  

 

      Заняття 15  
  

 Тема. Лісові тепличні господарства, розсадники, шкілки і вирощування садивного 

матеріалу. Застосування мінеральних добрив та інноваційних технологій при вирощуванні 

посадкового матеріалу.  

 Мета. Ознайомити вихованців гуртка з базами вирощування садивного матеріалу: 

теплицями, розсадниками, шкілками. Вивчити застосування інноваційних технологій і 

використання мінеральних добрив для інтенсифікації вирощування сіянців та саджанців лісових 

культур. Формувати вміння робити висновки про необхідність застосування інноваційних 

технологій і найбільш ефективні способи розмноження деревних рослин.  

 Обладнання. Колекція мінеральних добрив та стимуляторів росту, схеми теплиць, 

розсадників, література по використанню інноваційних технологій, фотодокументи, відео на 

тематику вирощування посадкового матеріалу, фотоапарати, рукавиці.  

 Базові поняття та терміни. Тепличні господарства, розсадники, садивний матеріал, 

мінеральні добрива та інноваційні технології.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

     Хід заняття  

І. Організаційний етап. 

 1. Заняття проводиться у базовому лісогосподарському підприємстві й тому 

розпочинається із інструктажу з БЖД про правила поводження у транспортному засобі, або при 

рухові до визначеного об’єкту.  
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 2. Розподіл гуртківців на групи. Визначення конкретного завдання під час проведення 

заняття.  

 3. Переїзд чи перехід до тепличного господарства.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Ажурна пилка».  

 Бесіда.  

 1. Дайте визначення теплицям.  

 2. Які, за способом використання, теплиці ви знаєте?  

 3. Охарактеризуйте будову теплиці.  

 4. Що вам відомо про технологію вирощування с/г продукції в теплицях?  

 5. Дайте визначення поняття «мінеральні добрива».  

 6. Які інноваційні технології використовуються у сільськогосподарському виробництві?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Сьогодні для вирощування овочів, посадкового матеріалу широко використовуються як 

тепличні господарства, так і приватні теплиці. Інтенсифікація виробництва проводиться за 

рахунок введення інноваційних технологій. Тема, яка розглядається, допоможе вам на науковому 

рівні зрозуміти виробничі процеси. Це дасть можливість вміло застосовувати інноваційні 

технології при вирощуванні сільськогосподарської продукції на присадибних ділянках.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 (Заняття в теплицях та в розсадниках лісгоспу проводять лісничі або інженери лісових 

культур).  

 4.1. Лісові тепличні господарства, їх значення для вирощування садивного та 

декоративного матеріалу. Розповідь з елементами бесіди. 
 

 Як ви вважаєте, для чого призначені лісові тепличні господарства?   
 

Лісові тепличні господарства призначені для вирощування посадкового матеріалу для 

лісогосподарських підприємств у різні пори року.  
 

 Що таке теплиця?  
 

Теплиця - це приміщення, в якому на вирощуваний матеріал не впливають ні погодні 

умови, ні фактори навколишнього середовища. Тут створюється мікроклімат, необхідний для 

рослин, при якому вирощуються лісові культури навіть в зимовий період.  

 Теплиці бувають стаціонарні та тимчасові, розбірні. Самі конструкції за типами будівель 

поділяються на односхилі, арочні, двосхилі, шатрові. Теплиця складається з фундаменту, 

каркасу, верха. Основа всієї споруди - каркас. Сьогодні можна знайти три основні різновиди 

каркасів: дерев’яний, ПВХ (полівінілхлоридний) і сталевий.  

 Сталеві конструкції міцні та зносостійкі. Вони можуть витримувати підвищені 

навантаження. Дуже часто вибирається сталевий оцинкований або металопластиковий профіль.  

 Конструкції з полівінілхлориду екологічні, міцні, безпечні. Їх міцність залежить від міцності і 

товщини профілю. Перевага цього матеріалу в тому, що він дозволяє створювати герметичні 

системи, в яких мікроклімат повністю регулюється власником.  

 Щоб захистити рослини від несприятливих умов навколишнього середовища, треба 

вибрати для теплиці міцне й надійне покриття. Сьогодні на ринку можна знайти кілька рішень 

цього питання. Основних видів покриттів три: це скло, спеціальна плівка і матеріали з ПВХ. 

Плівка - самий популярний матеріал для будівництва теплиці. Вона міцна, зносостійка і може 

триматися при належному догляді кілька років.  
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 Вибираючи місце для створення тепличного господарства, потрібно враховувати 

можливість підключення освітлення, опалювання, забезпечення водою, під’їзні шляхи. Самі 

споруди розташовувати із заходу на схід. При цьому довгі сторони теплиці будуть 

розташовуватися із півночі на південь. Окрім того, теплиці розташовують на вирівняних ділянках 

для того, щоб туди не стікала вода від атмосферних опадів.  

 За призначенням теплиці поділяють на овочеві, розсадні і квіткові. Розсадні плівкові 

теплиці призначені для виробництва розсади для відкритого ґрунту. 

 За тривалістю експлуатації теплиці поділяють на зимові та весняні (експлуатуються 

навесні, влітку і восени). У наших теплицях ви можете побачити як розсаду головних лісоутворю-

ючих культур, так і кімнатні рослини.  

 Теплиця поділена на короби, в які завозиться спеціально підготовлений ґрунт (ґрунтова 

суміш), який змінюється щорічно. Висота ґрунтового покриву, після осідання, повинна становити 

не менше, аніж глибина проникнення кореневої системи сіянців, або саджанців (25 см.). Кожен 

короб оснащений системою крапельного поливу, під час якого до рослини поступають розчинені 

у воді мінеральні добрива. Полив здійснюється, в залежності від пори року, 1-2 рази на добу. 

Опалення в тепличному господарстві може бути як індивідуальним, так і централізованим.  
 

 4.2. Застосування мінеральних добрив при вирощуванні посадкового матеріалу. 

Розповідь із демонстрацією найбільш поширених добрив та стимуляторів росту. 
  

 Мінеральне живлення поступає до рослин із ґрунту.  
 

 Пригадайте, які макро- та мікроелементи необхідні рослинам для ефективного росту і 

розвитку?  
 

 Наукою доведено, що для мінерального живлення рослинам необхідно понад 16 хімічних 

елементів. Карбон, Гідроген, Оксисен та Нітроген вони одержують з вуглекислого газу, води й 

частково з атмосферного азоту, а решту – з ґрунту. Елементи живлення, що поглинають деревні 

породи з ґрунту, діляться на дві групи: макроелементи і мікроелементи. До першої групи 

належать Нітроген, Фосфор, Калій, Сульфур, Кальцій, Магній та Ферум, які накопичуються у 

рослинах в звичайній кількості (від сотих часток до кількох відсотків відносно маси сухої 

речовини). До другої групи належить Манган, Бор, Купрум, Цинк, Молібден, Кобальт, Хлор та 

інші. Вміст їх в рослинах незначний і складає тисячні та стотисячні частки відсотків.  

 Забезпеченість рослин поживними речовинами в лісових розсадних регулюють внесенням 

добрив. Дія добрив різнобічна: вони поповнюють запас елементів мінерального живлення в 

ґрунті, покращують його фізичні властивості, нейтралізують реакцію ґрунтового середовища, 

підвищують життєстійкість корисних організмів.  

 При вирощуванні садивного матеріалу мінеральні добрива вносяться не тільки в зв’язку з 

недостатньою родючістю ґрунту розсадника, а й тому, що при викопуванні сіянців та саджанців 

разом з кореневою системою рослин, з полів, залежно від механічного складу та виду садивного 

матеріалу, вивозиться від трьох до двадцяти тонн родючого ґрунту.  

 Добрива вносяться за певною системою, яка б забезпечувала високий рівень живлення 

рослин впродовж всього вегетаційного періоду. Не можна допускати внесення понад міру 

завищених доз добрив, що може стати причиною небажаних наслідків (закиснення або засолення 

ґрунтів). Основою правильної системи внесення добрив є: забезпеченість ґрунту елементами 

мінерального живлення; біоекологічні особливості порід і розмір вилучення поживних речовин із 

ґрунту разом із садивним матеріалом; результати польових та вегетаційних дослідів.  
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 4.3. Система внесення добрив.  
 

 Основою для розробки раціональної системи застосування добрив є особливості росту і 

живлення окремих видів рослин на різних етапах їх розвитку. Тому ефективність добрив багато в 

чому залежить від строків та способів їх внесення. Залежно від строків розрізняють: основне й 

припосівне внесення добрив і підживлення.  

 Основне удобрення відіграє важливу роль у живленні рослин. При основному удобренні 

добриво (органічне або мінеральне) вносять під оранку або перед посадкою. Строки внесення 

залежать від типу ґрунтів, клімату, агротехніки вирощування садивного матеріалу та власти -

востей добрив.  

 Припосівне добриво призначене для живлення рослин у початковий період їх життя. В цій 

фазі більшість рослин не мають добре розвиненої кореневої системи і тому слабо засвоюють 

добрива, внесені під глибоку оранку.  

 Підживлення має велике значення для задоволення потреб рослин поживними речови-

нами, нестача яких іноді спостерігається в періоди формування сходів та інтенсивного  росту 

садивного матеріалу.  
  

Як класифікуються мінеральні добрива? Які міндобрива ви вивчали на уроках хімії?  
  

Мінеральні добрива поділяються на нітратні, фосфатні, калійні й комплексні.  

 Азот, як проста речовина, входить до складу хлорофілу, фосфатів, глюкозидів, алкалоїдів 

та інших життєво важливих органічних речовин у рослинах. Умови азотного живлення впливають 

на ріст і розвиток рослин. При нестачі азоту затримується ріст та розвиток рослин, вони 

втрачають інтенсивний зелений колір, з’являються ознаки азотного голодування.  

 Особливо ефективні азотні добрива на дерново-підзолистих ґрунтах, забезпечених 

достатньою кількістю вологи, а також на сірих лісових, опідзолених і вилугуваних чорноземах.  

 У природі головним джерелом азотного живлення рослин є солі нітратної кислоти – 

нітрати й солі амонію. Солі нітратної кислоти – нітрати, є проміжною формою перетворення 

нітратних та нітритних сполук, містяться в ґрунті в дуже незначних кількостях і не мають істотного 

значення для живлення рослин.  

 Із нітратних добрив найпоширенішими є:  

- амоніачна (аміачна) селітра (NH4NO3) – біла гранульована речовина, яка містить 33-34% 

азоту і 1% вологи. Добриво добре розчиняється у воді. Має підвищену гігроскопічність і 

інтенсивно вбирає вологу з повітря. Амоніачну селітру можна вносити до сівби як основне 

добриво, під час висівання, а також при підживленні у період вегетації рослин.  

 Сечовина, або карбамід CO(NH2)2 – біла кристалічна або гранульована речовина. Це 

найбільш концентроване добриво серед твердих азотних добрив, містить 46% азоту. Добриво не 

злежується і добре розсівається. Сечовину краще вносити в основному удобренні під оранку і при 

підживленні. При внесенні в рядки під час сівби потрібно, щоб між добривом і насінням був 

прошарок ґрунту 3-4 см.  

 Застосовувати сечовину можна на всіх ґрунтах і під усі лісові культури.  

 Фосфатні добрива. Фосфор - необхідний елемент для всіх живих організмів.  
 

 В яких органах людини знаходиться найбільше фосфору.?  
 

 Він входить до складу нуклеїнових кислот, є складовою частиною різних вітамінів, 

гормонів, ферментів тощо.  
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 Фосфор відіграє важливу роль у нагромадженні енергії за рахунок якої здійснюються 

важливі процеси обміну речовин у організмі.  

 Надзвичайно вважлива роль належить фосфору в процесах дихання рослин. В рослинах 

фосфор може бути у вигляді органічних та неорганічних сполук. Особливо велике значення має 

інтенсивне живлення рослин фосфором у перший період їх росту і розвитку. Нестача в цей 

період фосфору спричиняє настільки глибокі порушення в обміні речовин, що нормальне або 

навіть надмірне живлення фосфором у наступні періоди росту не може виправити становища.  

 Достатня забезпеченість молодих проростків рослин доступними формами фосфатної 

кислоти підсилює ріст кореневої системи, в результаті чого рослини краще вбирають воду і 

поживні речовини з ґрунту.  

 Найпоширенішими добривами є гранульований та концентрований суперфосфати. 

 Це складні технологічні продукти, головними компонентами яких є кальцію дигідрофосфат 

Ca(Н2PO4)2  × H2O.  

 Гранульований суперфосфат – сірі гранули зі вмістом вологи 3-4% і вмістом Р2О5 19-22%.  

 Подвійний (концентрований) може містити 38% Р2О5. На відміну від простого 

суперфосфату він зовсім не містить гіпсу.  

 Суперфосфати вносять як під основне удобрення, так і при посівах та підживленнях.  

 Важливі фізіологічні функції у живих організмах здійснює Калій. У рослинах близько 80% 

всього калію міститься в клітинному соку. Решта його адсорбується білками та деякими іншими 

сполуками. Багато калію міститься в зародках рослин, точках росту, квітках. Він легко проникає 

всередину клітин і збільшує проникність клітинних мембран для різних речовин, що позитивно 

впливає на обмін речовин.  

 Калій впливає на синтез вуглеводнів, їх перетворення, переміщення з одних органів в інші.  

 Калійні добрива поділяють на концентровані й сирі калійні солі. Найбільш використовува-

ними концентрованими калійними добривами є калію хлорид та калію сульфат.  

 Калій хлорид (КСl) – крупнокристалічний порошок білого або кремового кольору з рожевим 

відтінком. Він містить від 52 до 62% діючої речовини, менше злежується і краще розсівається. 

Тому його можна вносити як під основний обробіток ґрунту, так і при підживленні.  

 Калій сульфат (K2SO4) – цінне калійне добриво, особливо для лісових культур, чутливих 

до хлору. Технічний продукт, який використовується як добриво, містить 46-48% К2О. Калій 

сульфатом можна удобрювати всі культури. Він не гігроскопічний, добре розсівається.  

 Фосфатно-калійні добрива рекомендується використовувати в період активного росту. 

Перші сприяють швидкому росту листя, а другі – розвитку кореневої системи.  

 На незрошуваному розсаднику калійні добрива не вносяться, а доза внесення 

суперфосфату – мінімальна.  

 З органічних добрив вноситься перегній.  

 Дози внесення і потребу в добривах розраховуємо в залежності від площі, культури, густо-

ти насадження.  
 

 4.4. Застосування інноваційних технологій.  
  

Як ви вважаєте, які технології відносяться до інноваційних?  
 

 До інноваційних технологій належать: вирощування саджанців із закритою кореневою сис-

темою; використання стимуляторів росту.  
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 Технологію вирощування та посадки саджанців з закритою кореневою системою викорис-

товують для плодових дерев, чагарників і декоративних культур, які погано переносять 

пересадку. Здорова коренева система формує здорове дерево. Таким чином, саджанець повинен 

бути вирощений так, щоб при посадці на постійне місце його коріння неможливо було травму-

вати. Цього можна досягти тільки при вирощуванні саджанців в спеціальних контейнерах, у 

мішках, сітках і інших ємностях.  

 Для висівання насіння готуємо ґрунтову суміш. Для цього заготовляємо торф або пісок, 

чорнозем, можна додати перегною.  

 За тару можуть слугувати навіть горщечки для вазонів, проте для здешевлення краще 

брати стаканчики для кави, проробивши в них отвір у денці. Набивши в них підготовлений ґрунт, 

висіваємо насіння і виставляємо в короби теплиці. Догляд проводимо за стандартною схемою. В 

залежності від замовлення можна висаджувати як однорічники, так і дворічні рослини.  

 Висаджувати такі рослини можна протягом всього теплого періоду. При літній посадці 

саджанці необхідно в перший тиждень затінювати.  

 Вимоги до посадки саджанців:  

 1. На дно підготовленої посадкової ями засипається шар ґрунтової суміші і заливається 

водою з додаванням препарату, що знищує шкідників та їх личинок.  

 2. Ємність з саджанцем інтенсивно зволожується.  

 3. Обережно розрізається і видаляється ємність. З контейнера рослини витягують разом із 

землею.  

 4. Саджанець, не заглиблюючи, розміщуємо в ямі. Верхній рівень ґрунту в ємності, де 

вирощували саджанець, повинен знаходитися на рівні верхнього краю ями.  

 5. Заливається водою і засипається ґрунтом. По краю ями викопується канава для поливу. 

Якщо земля не просочилася вологою - доливається вода. Ґрунт мульчується. Стовбур саджанця 

зміцнюється розтяжками, прив’язаними до кілків. Після посадки проводиться традиційний догляд.  

 Фітогормони (стимулятори росту) відіграють важливу функцію в регуляції обміну речовин у 

рослинах. Вони є однією із систем, за допомогою якої рослина здатна реагувати на дію факторів 

довкілля. Застосування екзогенної обробки фітогормонами у багатьох випадках не дає достовір-

ного ефекту: спостерігаються значні перепади, як за роками, так і залежно від породи, віку, фізіо -

логічного стану садивного матеріалу. Для кожного регулятора росту є свій оптимум доз, за яких 

спостерігається позитивна дія на рослини. Залежно від концентрації фітогормонів, ефект може 

проявлятись по різному.  

 Важливими завданнями лісового господарства в сучасних умовах є подальше вдоско-

налення способів і методів відтворення лісових ресурсів та збільшення обсягів робіт із захисного 

лісорозведення.  

 Постановка таких завдань потребує впровадження найбільш прогресивних технологій 

вирощування сіянців і лісових культур на базі комплексної механізації та автоматизації; форму-

вання лісонасіннєвої бази на генетико-селекційній основі; отримання насіння з покращеними 

спадковими властивостями за допомогою спеціальної обробки насіння і садивного матеріалу 

біологічно активними речовинами. Знаючи, які ендогенні регулятори росту відіграють важливу 

роль, та на якому етапі кожний із них необхідний для нормального перебігу всіх онтогенетичних 

процесів, можна цілеспрямовано змінювати темпи росту й розвитку рослин і отримати високий 

вихід стандартних сіянців в однорічному віці.  

 На сьогодні в дослідженні фітогормонів досягнуто значних успіхів.  
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 Нещодавно розроблено низку нових стимуляторів росту, які характеризуються високою 

ефективністю дії. Серед них широкого застосування набули агростимулін, бетастимулін, 

зеастимулін, івін, люцис, потейтин, емістим С, триман-1, трептолен, чаркор, гумат натрію тощо.  

 Основні природні РРР (регулятори росту рослин) включають ауксини, цитокініни, гібере-

ліни, абсцизову кислоту та етилен; крім того, до фітогормонів належать так звані нетрадиційні 

фітогормони: брасиностероїди, саліцилова і жасмонова кислоти (абсцизова кислота (лат. 

abscissus - переривати) - рослинний гормон, що індукує період спокою в бруньках і підтримує 

його в насінні. Може чинити вплив на геотропізм кореня, замикання продихів і ряд інших процесів. 

Молекулярна формула - C15H20O4. Серед них найбільш детально вивченими є ауксини.  

 Доведено, що вони беруть участь у регуляції різноманітних ростових і формоутворюючих 

процесів, зокрема стимулюють розтягування клітин та активують ферменти, що відповідають за 

міцність клітинної стінки.  

 Гібереліни виділено з рослин і мікроорганізмів. Серед них найбільш поширеним є 

гіберелін А3 (гіберелінова кислота), який прискорює ріст, що пов’язано зі стимуляцією клітинного 

поділу, хоча може спричинювати й розтягування клітин.  

 Цитокініни впливають на ряд фізіолого-біохімічних процесів, стимулюючи синтез 

основних біомакромолекул - білків і нуклеїнових кислот, активізуючи клітинний поділ, підвищуючи 

інтенсивність фотосинтезу, прискорюючи транспортні процеси у мембранах, регулюючи 

надходження елементів живлення в клітину рослини, виконуючи захисну дію від несприятливих 

екологічних факторів.  

 До синтетичних РРР належать препарати, що є структурними аналогами природних фіто-

гормонів, а також гербіциди й ретарданти. Аналіз стану використання біологічно активних 

речовин показує, що в усьому світі на великих площах застосовують не ендогенні сполуки, а 

синтетичні РРР. Фітогормони природного походження через їх високу вартість за деякими 

винятками недоцільно застосовувати у виробничих умовах.  

  Нині в Україні проводяться багатопланові роботи зі створення РРР нового покоління 

(синтетичних і природних), починаючи з первинного скринінгу цих речовин і всебічних досліджень 

їх фізико-хімічних, фізіологічних та токсикологічних властивостей до впровадження в 

лісогосподарське виробництво.  

 Синтезовано понад 125 сполук похідних піридину, зокрема N-оксидів. Серед них виявлено 

екологічно нешкідливі речовини, що при низьких нормах витрат характеризуються високою фунгі-

цидною, бактерицидною та регулюючою ріст активністю. На основі цих сполук та їх композицій з 

природними біостимуляторами розроблено ряд ефективних, низьковитратних, екологічно безпеч -

них РРР і технологій їх застосування для більшості лісогосподарських культур.  

 Стимулятор гетероауксин (індолілоцтова кислота). Цей стимулятор росту вважається 

самим відомим. Обробка рослин гетероауксином підвищує кількість фітогормону ауксину і 

позитивно позначається на розвитку кореневої системи.  

 Можлива обробка насіння, при цьому значно підвищується схожість. Якщо ж обробляти 

молоді стеблові живці, ми отримуємо максимальну приживлюваність посадкового матеріалу. 

Препарат вноситься під корінь рослини, у вигляді водного розчину.  

 Корневін мало чим відрізняється від попереднього препарату, але впливає на рослину 

більш тривало, що дозволяє систематично набирати кореневу силу і приживатися поступово, без 

різких стрибків у розвитку. Вносити корневін слід тим же способом, у вигляді правильно приготов-

леного водного розчину, під корінь рослини.  
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 Етамон - стимулює коренеутворення. Вноситься через позакореневе підживлення, що 

зручніше, ніж полив концентратами під корінь. Етамон дозволяє серйозно поліпшити формування 

та дію кореневої системи на клітинному рівні. Після застосування препарату рослини помітно 

змінюються і починають посилено розвиватися. Етамон відмінно справляється зі своїм 

завданням у відкритому і закритому ґрунті, а ще кращий його ефект при комплексному 

використанні з повним мінеральним добривом.  

 Циркон з фунгіцидною активністю направлений на коренеутворення, але в той же час 

активно підвищує імунітет рослин до різноманітних грибкових інфекцій.  

 Цікавим фактом вважається посилення впливу на кореневу систему, при спільному 

використанні з вище вказаними засобами. Встановлено, що ці препарати малотоксичні і згідно зі 

санітарно-гігієнічною класифікацією належать до III–IV класів небезпеки.  

 Вони швидко утилізуються сапротрофними мікроорганізмами, нетоксичні для ґрунтової 

мікрофлори і фауни, гідробіонтів, комах-запилювачів, інших біологічних об’єктів (матеріал про 

РРР не варто занадто переобтяжувати спеціальною термінологією і деталізацією, що не 

сприятиме засвоєнню його гуртківцями).  

 V. Закріплення знань.  

 5.1. Бесіда.  

 1. Сформулюйте роль тепличних господарств у лісогосподарському виробництві.  

 2. Як правильно вибрати місце для розташування теплиць?  

 3. Що є основою кожної теплиці?  

 4. Які добрива називають мінеральними, а які – органічними?  

 5. Як поділяються добрива за вмістом поживних речовин?  

 6. Назвіть відомі вам нітратні, фосфатні й калійні добрива. Як і коли їх правильно вносити?  

 7. Які інноваційні технології використовують у лісовому господарстві? В чому вони 

полягають?  

 5.2. Визначення джерел інформації, способу її збору та обробки для виконання навчаль-

ного проекту на тему «Застосування інноваційних технологій при вирощуванні посадкового 

матеріалу в лісових тепличних господарствах, розсадниках,шкілках».  

 VІ. Підведення підсумків занять. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки про користь тепличних господарств у лісовому госпо-

дарстві, необхідність використання добрив та інноваційних технологій для інтенсифікації роботи 

лісогосподарського комплексу.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 В літературних джерелах і на сайтах Інтернету відшукайте статті про застосування 

інноваційних технологій у лісовому господарстві.  

 Виконати навчальний проект на запропоновану тему.  

 

     Заняття 16  
  

Тема. Практична робота № 6. Розрахунок потреб у насінні, посадковому матеріалі, 

інвентарі (на задану площу) за науково обґрунтованими схемами посіву або посадки.  

 Мета. Закріпити знання про вирощування садивного матеріалу, розвивати та 

використовувати логічне мислення для визначення площ, розрахунку потреб у насінні, садивному 

матеріалі, інвентарі  на задану площу, використовуючи обґрунтовані схеми посіву або посадки. 

Формувати вміння виявляти ініціативу до роботи в команді, виховувати підприємливість.  

http://dachadecor.com.ua/sistemi-poliva/index.htm
http://dachadecor.com.ua/udobreniya/mineralnie-udobreniya-dlya-rasteniy-klassifikatsiya.htm
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 Обладнання. Довідники, додаткова література, зошити, ручки.  

 Базові поняття та терміни. Науково обґрунтовані схеми посіву або посадки, потреби 

у насінні, садивному матеріалі, робочий інвентар.  

 Тип заняття. Практична робота.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Оформлення результатів практичної роботи.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

     Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

Оголошення теми та мети заняття. Забезпечення юних лісівників роздавальним і 

дидактичним матеріалом. Налаштування на виконання практичної роботи.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Проблемне питання».  

 1. Як правильно встановити види посіву в розсадниках?  

 2. Якими бувають посіви?  

 3. Якими повинні бути грядки по ширині?  

 4. Назвіть оптимальну ширину міжрядь. Від чого вона залежить?  

 5. Дайте визначення поняття «норма висіву» насіння?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 При нестійкій ціновій політиці на насіння й посадковий матеріал, необхідно вміти за 

науково обґрунтованими схемами правильно визначати потреби у насінні, посадковому матеріалі 

(на задану площу посіву або посадки), а також у інвентарі.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Творча лабораторія» (групова форма).  
 

 4.1. Розрахунок площі посівного відділку. Інструктаж.  
 

 Площа посівного відділку складається із площ, необхідних для вирощування планової 

кількості сіянців різних аборигенних чи інтродукованих деревних порід, визначених завданням, 

упродовж певного періоду часу. Оптимальна площа посівного відділку повинна становити 40-45% 

загальної площі розсадника. Розрахунок площі, необхідної для вирощування порід в посівному 

відділку, проводиться за допомогою формули:  

S = 
𝑁×𝑙

10000×𝑛×𝑎
   

де S - площа посіву кожної породи, для якої ведеться розрахунок, га;  

 N - щорічний плановий випуск сіянців даної породи із врахуванням 10% на відпад і 

нестандартність, шт.;  

 l - ширина посівної стрічки, м;  

 n - нормативний плановий вихід сіянців з 1-го погонного метра посівного рядка, шт.;  

 a - кількість посівних рядків у стрічці, шт.  

 Плановий вихід сіянців з одного погонного метра посівного рядка вибирають згідно з 

діючими нормативами для окремих лісорослинних зон. Схеми висіву насіння порід, від яких 
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залежить кількість рядків у стрічці, підбирають з урахуванням передового досвіду, особливостей 

вирощування сіянців конкретної породи, природних умов, наявності знарядь та механізмів.  

 Запроектована схема висіву повинна забезпечити нормативний плановий вихід сіянців 

(Nпв) з 1 га посівного відділення. Для цього потрібно провести розрахунок за формулою:  

Nпв = 
100

𝑙×𝑎×𝑛×100
   

 Отриманий результат повинен бути більшим або дорівнювати нормативному. В іншому 

випадку необхідно підібрати іншу схему висіву у напрямку збільшення кількості посівних рядків у 

посівній стрічці.  

 Одним з основних факторів є правильно обрана норма висіву. Від густоти стояння рослин 

залежить, яку кількість поживних речовин, вологи, сонячного світла вони будуть отримувати.  

Для кожної культури і регіону норми висіву різні.  

Сьогодні на ринку дуже популярна тема точного землеробства, коли всі 

сільськогосподарські операції досконало прораховуються. Це дозволяє економно 

використовувати ресурси і підвищити ефективність всіх виробничих процесів.  

Відповідно, на підтримку цієї технології, створюють точні сівалки, обприскувачі, 

стандартизують посівні одиниці і т.д.  

 Норму висіву насіння встановлюють з урахуванням вимог рослин до площі живлення,  

родючості ґрунту, кліматичних умов та ін.  

 Норма висіву та клас якості насіння. За чинними стандартами визначають клас якості 

насіння. Вимоги до кожного класу якості насіння основних лісоутворюючих порід наведені в 

таблицях відповідних держстандартів.  

На основі отриманих показників якості насіння розраховують норму висіву.  

Формула для обчислення оптимальної норми висіву насіння розроблена кафедрою 

лісових культур МЛТІ:  

      Н =  
О×В×10

Т×К×Ч
   

 де Н - норма висіву насіння, г на 1 пог. м; О - оптимальна кількість сходів на 1 пог. м; В - 

фактична маса 1000 насінин; Т - технічна схожість, %; К - коефіцієнт поправки на ґрунтову 

схожість (відношення ґрунтової схожості до технічної); Ч - чистота насіння.  

 Для розрахунку використовують практично визначені показники, які характеризують масу 

1000 насінин, технічну схожість і чистоту насіння. Оптимальну кількість сходів на 1 пог. м, коефі-

цієнт поправки на ґрунтову схожість, залежно від лісорослинних зон і класу якості насіння, беруть 

із довідкової літератури.  

Клас якості насіння визначають за відсотком схожості (життєздатності, доброякісності) та 

чистоти, згідно з чинними нині ГОСТами: ОСТ 56‒27‒77, МРТУ 56‒2‒69, ГОСТ 14161‒86, ГОСТ 

13204‒67, ГОСТ 13853‒78, ГОСТ 13854‒78, ГОСТ 13856‒87, ГОСТ 13856‒68, ГОСТ 13858‒68.  

 Норма висіву насіння залежить від класу його якості.  

Для насіння хвойних порід 2-го класу якості норма висіву збільшується на 30%, 3-го класу - 

на 100%.  

Для листяних порід (крім берези) вона збільшується відповідно на 20 і 60%; для берези 2 -

го класу якості на 50%, 3-го класу - на 100%.  
 

 4.2. Кожна група отримує індивідуальне завдання розрахунку площі посівного відділку під 

різні лісові культури (дуб звичайний, сосна звичайна, ялина звичайна тощо). Розрахунки 

проводяться за допомогою і під контролем фахівців лісогосподарського підприємства.  
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 V. Оформлення результатів практичної роботи.  

 Результати роботи обговорюються, записуються у зошити.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Проведення перевірки виконання поставлених 

завдань із коментарями.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Розрахувати потребу в насінні 

сосни звичайної для висівання у розсаднику площею 6 м2. За бажанням можна розрахувати масу 

насіння овочевих культур на таку ж площу.  

 

Заняття 17  
 

 Тема. Практична робота № 7. Висівання насіння в теплицях, розсадниках, шкілках та 

на землях ДЛФ. Розмноження дуба звичайного методом шпигування, головних 

лісоутворюючих порід - саджанцями.  

 Мета. Закріпити знання та практичні вміння по розмноженню лісових культур різними 

способами, навчитися правильно виконувати лісогосподарські роботи у теплицях, розсадниках, 

шкілках державних лісогосподарських підприємств. Формувати вміння виконувати 

експериментальні завдання використовуючи сучасні лісівничі методи та матеріали, відповідально 

і ощадливо ставитися до використання природних ресурсів.  

 Обладнання. Мечі Колесова, поліетиленова тара, пристосована для висівання насіння, 

шпички для шпигування жолудів, відра, граблі, сапи, рукавиці. 

 Базові поняття та терміни. Теплиці, розсадники, шкілки, інноваційні технології, 

інвентар.  

 Тип заняття. Систематизації та корекції знань. Практична робота.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Підведення підсумків заняття.  

 VІ. Переїзд до школи.  

      Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 1. Інструктаж з БЖД.  

 2. Переїзд до місця проведення практичної роботи.  

 3. Розподіл гуртківців на групи.  

 4. Видача інвентарю та насіння.  

 5. Визначення місця роботи та площі посіву (посадки).  

 6. Інструктаж інженера лісового господарства  або лісничого.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Проблемне питання».  

 1. Яка ширина міжрядь використовується при посіві насіння лісових культур?  

 2. Як глибина загортання насіння впливає на його схожість?  

 3. Від яких якостей залежить схожість насіння та сила росту сходів?  

 4. Пригадайте правила розмноження дуба звичайного методом шпигування, а головних 

лісоутворюючих порід – саджанцями.  

 5. Як правильно працювати з лісосадивним мечем Колесова?  
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 ІІІ. Мотивація практичної діяльності. Для ефективної роботи в лісогосподарському 

підприємстві потрібно вміти правильно висівати  насіння в теплицях, розсадниках, шкілках і на 

землях ДЛФ, а також, з метою лісовідновлення та лісовідтворення, розмножувати  головні 

лісоутворюючі породи різними способами й методами.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Робота в природі». 

  Для виконання роботи вихованці гуртка діляться на ланки. Кожна ланка отримує 

індивідуальне завдання.  

 Практична робота проводиться з допомогою інженера лісового господарства, лісничого, 

лісокультурниць. Дрібне насіння гуртківцями ретельно висівається із полівінілхлоридних 

пластикових пляшок, у яких зроблені отвори, що відповідають діаметру насіння.  

Бувають випадки, коли площі, відведені для посіву насіння , потребують додаткового 

розпушення. Якщо площі великі – для виконання таких робіт створюється окрема ланка із двох-

трьох юних лісівників.  

 При розмноженні лісових культур саджанцями, використовується меч Колесова.  

Для виконання  такої роботи бажано виділяти по три гуртківці:  

 - один працює з мечем;  

 - другий – із посадковим матеріалом;  

 - третій - забезпечує ним працюючих, й може встигати це робити для кількох груп.  

 Для використання методу шпигування, при розмноженні дуба звичайного, достатньо два 

виконавці. Один шпигує, інший - закладає в отвір жолудь і притоптує ногою.  

 Прослухавши інструктаж та отримавши необхідний інвентар, насіння або саджанці, юні 

лісівники приступають до виконання роботи. 

 V. Підведення підсумків роботи.  

 Після завершення виконання завдань, підводяться підсумки, на яких враховуються засіяні 

та засаджені площі, якість виконаної роботи, визначаються ланки, що краще справилися з 

роботою, робляться зауваження щодо її виконання. Суттєві зауваження ліквідовуються.  

 VІ. Переїзд до школи.  

 

Заняття 18  
  

 Тема. Практична робота № 8. Інвентаризація лісонасаджень та догляд за ними.  

 Мета. Навчитися правильно, на науковій основі, проводити інвентаризацію насаджень та 

догляд за ними, визначати ділянки, на яких потрібно провести догляд  у першу чергу. Формувати  

вміння застосовувати математичні методи для розв’язання завдань із лісівництва, розвивати та 

використовувати логічне мислення, безпечно поводитися в лісових масивах, працювати в групах 

зацікавлених людей.  

 Обладнання. Карта базового лісогосподарського підприємства, блокноти для записів, 

фотоапарат, сапи, рукавиці.  

 Базові поняття та терміни. Головні лісові культури, інвентаризація, догляд.  

 Тип заняття. Практична робота.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання  практичної роботи.  
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 V. Підведення підсумків.  

 VІ. Перехід (переїзд) до школи.  

      Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Інструктаж з БЖД. Переїзд до лісових масивів.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. Дайте визначення поняття «інвентаризація». З якою метою вона проводиться?  

 2. Які лісоутворюючі культури вважаються головними у вашій природній зоні?  

 3. Чи доводилося вам проводити догляд за лісовими насадженнями?  

 4. Перерахуйте технологічні процеси, які ви застосовували під час догляду за  

насадженнями.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Для інтенсивного лісовідновлення з метою отримання високопродуктивних насаджень, 

слід проводити інвентаризацію лісонасаджень та догляд за ними. Визначати ділянки, на яких 

потрібно провести догляд за насадженнями в першу чергу: прибирання ділянок лісу від 

захаращень, прополювання та просвітлення молодняків, знищення чагарників, ремонт молодих 

лісових насаджень.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  
 

 4.1. Терміни та порядок проведення інвентаризації. Розповідь керівника.  

 Прийом «Практичність теорії».  
 

 Інвентаризація проводиться наприкінці першого-третього вегетаційного періоду після 

створення культур. Термін її проведення встановлюється з 15 вересня по 15 жовтня. Перед 

початком інвентаризації проводиться рекогносцирувальне обстеження культур: візуально 

визначають стан культур, ступінь і особливості відпаду саджанців (сіянців) та інтенсивність 

заростання ділянки трав’яною рослинністю. При описуванні ділянки вказують рельєф місцевості, 

тип лісорослинних умов, способи обробітку ґрунту, садіння чи висіву, склад і схему змішування 

порід, розміщення садивних місць. При інвентаризації часткових культур вказується густота 

підросту, його висота, склад, ступінь затінення підростом введених порід та особливості відпаду 

висаджених рослин у культурах (рівномірний, куртинами). Площа, яка підлягає інвентаризації, 

залежить від загальної площі ділянки, зайнятої культурами. Якщо площа ділянки становить 

менше ніж 3 га, інвентаризації підлягає 5%, 3-5 га – 4%, 5-10 га – 3% і більше 10 га – 2% 

загального її розміру. На ділянках суцільних рядових культур для інвентаризації можна брати 

пробні ряди або закладати облікові площадки (9-12 шт.), рівномірно розміщуючи їх по площі.  

Облікові площадки, зазвичай, повинні мати форму витягнутих прямокутників і розташову-

ватися паралельно довгому боку ділянки культур. Стан рослин оцінюють за зовнішніми ознаками, 

поділяючи на здорові, слаборозвинені і пошкоджені (сумнівні), загиблі і відсутні. Щоб визначити 

причину відпаду, загиблі рослини вилучають з ґрунту і оглядають їх наземні частини та кореневі 

системи. При огляді загиблих рослин відмічають пошкодження, викликані личинками хрущів та 

іншими комахами, грибковими хворобами і незадовільним виконанням робіт при садінні, 

механічні пошкодження, що виникли при розпушуванні ґрунту, пошкодження тваринами тощо.  

В результаті інвентаризації визначається обсяг робіт з доповнення лісових культур. 

Культури, де загиблих рослин менше 10% від загальної кількості висаджених, зазвичай, не 

доповнюються за умови, якщо загиблі рослини розподілилися рівномірно по площі. Культури з 
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приживлюваністю менш 25% вважаються загиблими і на їх місці створюють нові. Кращим часом 

доповнення культур є весна наступного року. В цей період можна безпомилково визначити сіянці , 

що вже загинули. Крім того, висаджені сіянці добре приживуться. Восени робити доповнення 

менш ефективно, оскільки новонасаджені сіянці не встигають прижитися до настання морозів, і 

значна частина їх до весни гине. Доповнення влітку (у липні-серпні) зовсім небажане, тому що у 

цей час ще важко визначити загиблі рослини, а висаджені влітку сіянці мають низьку 

приживлюваність.  
 

 4.2. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
 

 Практична робота проводиться в лісових масивах.  

 Юні лісівники поділяються на групи. Одна або дві групи проводять інвентаризацію.  

 Вибравши лісовий квартал, вони визначають стан культур, ступінь і особливості відпаду 

саджанців (сіянців) та інтенсивність заростання ділянки трав’яною рослинністю. Пробні площі 

закладаються у вигляді витягнутих прямокутників, довша сторона яких паралельна довшій 

стороні ділянки лісових культур. Культури з приживлюваністю менше 25% вважаються 

нежиттєздатними і списуються.  

 Загальний стан лісових культур визначається приживлюваністю, характером розподілу 

головної породи по площі, розвитком рослин відповідно до даних умов, наявністю 

фітозахворювань і ентомошкідників, пошкоджень худобою та дикими тваринами. На основі цих 

показників стан культур оцінюється як добрий, задовільний або незадовільний.  

 В результаті інвентаризації визначається обсяг робіт з доповнення лісових культур. 

Роботи по доповненню проводяться навесні.  

 Третя група проводить догляд за насадженнями. Це може бути прибирання ділянок лісу 

від захаращень, прополювання та просвітлення молодняків, знищення чагарників, ремонт 

молодих лісових насаджень тощо. У такому випадку, перед виконанням практичної роботи, 

керівник гуртка консультується з фахівцями базового лісогосподарського підприємства, а вони, в 

свою чергу, забезпечують гуртківців необхідним інвентарем.  

 V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Сьогодні ми закріпили знання про головні лісоутворюючі породи, навчилися інвента -

ризувати насадження, визначати ярусність, підлісок, квартали та виділи, в яких потрібно в першу 

чергу проводити догляд за насадженнями, щоб виростити високопродуктивні лісові культури.  

 VІ. Перехід (переїзд) до школи.  

 

Заняття 19  
  

Тема. Практична робота № 9. Догляд за сіянцями деревних і кущових порід. Відбір 

сіянців лісових дерев та кущів у різних фенофазах розвитку для створення гербарію.  

 Мета. Закріпити знання про фенофази росту і розвитку сіянців деревних і чагарникових 

порід, способи догляду за ними та виконати необхідні роботи. Зібрати сіянці для створення або 

доповнення гербарію. Формувати уміння виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля їх 

досягнення, спираючись на лісівничі знання і власний досвід.  

 Обладнання. Сапи, рукавиці, планшети для відбору, контейнер для транспортування 

зразків, садовий секатор, лопатки, старі газети.  
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 Базові поняття та терміни. Сіянці лісових та чагарникових порід, фенофази розвитку, 

гербарні зразки.  

 Тип заняття. Формування практичних умінь і навичок.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Підведення підсумків заняття.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 VІІ. Переїзд до школи.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 1. Інструктаж з БЖД.  

 2. Переїзд до місця виконання роботи.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Бліцопитування».  

 1. На яку глибину проводиться посів лісового насіння?  

 2. Які способи посіву вам відомі?  

 3. Запропонуйте спосіб догляду при суцільному способі посіву.  

 4. Як потрібно проводити догляд за посівами після появи сходів?  

 5. Що таке фенологічні фази розвитку? Які фенофази розвитку деревних та чагарникових 

видів вам відомі? Охарактеризуйте їх.  

 ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

 Для отримання якісного посадкового матеріалу потрібно вміти проводити лісогосподарські 

роботи по догляду за посівами, використовуючи при цьому різні знаряддя та матеріали.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Практична теорія».  

 4.1. Отримання інвентарю для виконання роботи.  

 4.2. Проведення інструктажу. Постановка завдань.  

 4.3. Догляд за сіянцями деревних і чагарникових порід. (В залежності від погодних умов, 

проводиться на шкілках лісових культур або в теплицях).  

 Посів насіння лісових культур може проводитися різними способами, до яких відносяться 

грядкові (рядові та стрічкові), та безгрядкові (суцільні). У залежності від способу посіву 

використовуються різні знаряддя.  

 У безгрядкових посівах бур’яни висмикуються руками. Догляд за посівами після появи 

сходів (догляд за сіянцями) включає притінення (побілку) сходів, прополювання бур’янів і 

розпушення ґрунту, проріджування сходів, підрізання коренів, зрошення посівів і боротьбу з 

грибковими хворобами та шкідниками сіянців. Затінення та побілку сіянців застосовують для 

захисту сходів від прямого сонячного проміння і можливих сонячних опіків кореневої шийки, 

послаблення нагрівання та зменшення випаровування води з поверхні ґрунту з метою зниження 

інтенсивності транспірації сіянців. При цьому використовується природне затінення дерев, що 

висаджуються з південної сторони посівних стрічок і слугують для одержання насіння та живців 

для вегетативного розмноження, або побілки посівів 10%-м розчином вапна. Розпушування 

ґрунту та знищення бур’янів проводять, як правило, одночасно. При вирощуванні дворічних 

сіянців розпушування ґрунту і знищення бур’янів у полі сіянців першого року проводять 5-8, а в 
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полі другого року – 4-6 разів. Кількість доглядів залежить від кліматичних умов та ступеня 

засміченості посівів бур’янами. Перші догляди за ґрунтом здійснюються на глибину 3-5 см.  

 Найбільшої ефективності у боротьбі з бур’янами досягають при правильному поєднанні 

хімічних і механічних доглядів, причому першими проводять хімічні. Гербіциди, які 

використовують для боротьби з бур’янами у вигляді розчинів, емульсій і суспензій, за характером 

впливу на рослини поділяють на загальнознищуючі, селективні, системної та контактної дії.  

 Загальнознищуючі гербіциди застосовуються для знищення бур’янів на парових площах, а 

селективні – на полях з сіянцями. Контактні викликають опіки і омертвіння тканин рослини в 

місцях потрапляння гербіциду, системні – проникають в рослини, переміщуються по судинах і 

спричиняють загибель. Останні особливо ефективні для боротьби з багаторічними бур’янами з 

глибокою кореневою системою.  

 Вирізняють кілька способів використання гербіцидів: суцільний (рівномірно по всій площі), 

стрічковий (гербіцидом обробляють посівні рядки і захисні сторони з обох сторін) і локальний 

(вносять у місцях появи бур’янів).  

 Проріджування сіянців проводять через 15-20 днів після масової появи сходів, залишаючи 

на 1 м борозенки – 90-100 сіянців шпилькових порід і 40-60 листяних. При зріджуванні 

(висмикуванні) сходів залишають найбільш розвинені рослини, попередньо зволоживши посіви.  

 Підрізка коренів необхідна для одержання сіянців з добре розгалуженою і мичкуватою 

кореневою системою для порід із стержневим коренем (дуб, горіх, каштан, яблуня та деякі інші). 

 Підрізку стержневого кореня виконують ножами спеціальної конструкції після появи у 

молодих сходів перших справжніх листочків. Підрізка коренів на глибину 10-12 см сприяє 

одержанню садивного матеріалу з добре розвиненою кореневою системою.  

 Полив по борознах застосовують у розсадниках з важкими ґрунтами. Поливна норма 

залежить від фенологічних періодів, механічного складу і вологості ґрунту та необхідної глибини 

зволоження. Необхідність поливу можна визначити візуально за станом посівів, коли в полуденні 

години спостерігається плазмоліз листя. Основними способами захисту сіянців є поліпшення 

фізичних властивостей ґрунту шляхом внесення органічних добрив і мульчування на зиму 

посівних стрічок з однорічними сіянцями. Сходи від заморозків захищають димовими завісами 

або шляхом дощування протягом 2-3 год. До профілактичних заходів боротьби належать висока 

агротехніка, яка забезпечує одержання стійких до несприятливих умов середовища сіянців, та 

обробіток ґрунту, насіння, сіянців фунгіцидами, які запобігають виляганню сходів від фузаріозу, 

пошкодженню хвойних сіянців хворобою Шютте та іншими захворюваннями. До винищувальних 

заходів боротьби відносять ліквідацію осередків пошкоджень сходів і сіянців. При вирощуванні 

сіянців в умовах закритого ґрунту важливими факторами прискорення росту й збільшення виходу 

стандартних сіянців є температура, вологість ґрунту і повітря. У теплицях, порівняно з відкритим 

ґрунтом, підвищується температура, вологість повітря та ґрунту, дещо зменшується освітленість, 

збільшується вміст вуглекислого газу в повітрі. Вони значною мірою захищають рослини від 

несприятливих метеорологічних факторів (весняних заморозків, посухи та ін.), створюють кращі 

умови для регулювання водного та поживного режиму субстрату. 

  Використання закритого ґрунту для вирощування садивного матеріалу дозволяє значно 

скоротити період розвитку і росту сіянців за рахунок більш ранніх строків висіву насіння.  

 У закритому ґрунті підвищується схожість насіння, збільшується вихід стандартного 

садивного матеріалу і скорочується строк його вирощування.  

 Прослухавши інструктаж, вихованці гуртка приступають до виконання практичної роботи.  



 

159 

 

 Кожен з них для догляду за сіянцями деревних і кущових порід отримує окрему площу. 

Після завершення роботи він звітує про її виконання.  
 

 4.4. Відбір сіянців лісових дерев та кущів у різних фенофазах розвитку для створення 

гербарію.  

 Матеріал для гербарію заготовляємо у сухий, сонячний день. При такій погоді ймовірність 

пліснявіння і грибкового ураження експонатів близька до нуля. Для заготівлі зразків вико -

ристовуємо вузьку совкову лопатку, садовий секатор, контейнер для транспортування зразків, 

старі газети. Викопуємо рослини з менш розвиненою кореневою системою. Перед викопуванням 

– зволожуємо ґрунт. Викопані рослинки укладаємо в контейнер, перекладаючи їх газетами. 

 Відбір сіянців проводиться зі врахуванням фенофаз розвитку:  

 а) сходи;  

 б) однорічні рослини;  

 в) дворічники.  

 Після відбору зразків поміщаємо їх в планшети. Сушимо в класі учнівського лісництва.  

 V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Підводячи підсумки, члени виробничої ланки звітують про виконану роботу із 

застосуванням теоретичних знань. Роблять висновки про перевагу вирощування сіянців у 

закритому ґрунті.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Прийом «Творча 

лабораторія».  

 Засушити рослини для гербарію за інструкцією.  

 Щоб засушити зразки необхідні: щільний картон, газети, преси (гирі, праски).  

 Розкладіть всі зібрані експонати на листки газет, щоб вони не сповзли - приклейте їх до 

листка, трохи змочивши водою. Розгляньте їх ще раз уважно, якщо десь виявився потемнілий, 

пошкоджений комахами або хворобами елемент – видаліть його. Покладіть газети під прес. 

Рослини сохнуть 7-10 днів залежно від погодних умов. Протягом першого тижня потрібно 

змінювати листи газети на сухі.  

 Рослинний матеріал готовий до створення гербарію тоді, коли зовнішній вигляд його не 

змінився, але рослина не гнеться і тримає форму.  

 Після висушування, рослини гербарію систематизуються й закладаються на зберігання і  

для використання під час проведення занять.  

 VІІ. Переїзд до школи.  

 

      Заняття 20  
 

 Тема. Практична робота № 10. Виготовлення та демонстрація саморобних 

навчальних посібників. Захист навчальних проектів.  

 Мета. Закріпити знання з тем розділу «Розмноження лісових деревних і кущових порід. 

Заготівля насіння та вирощування посадкового матеріалу», а також практичні вміння юних 

лісівників виготовляти й демонструвати саморобні навчальні посібники, і таким чином поповнити 

навчальну колекцію класу (кабінету) учнівського лісництва, захищати навчальні проекти, вести 

дискусію. Формувати вміння використовувати лісівничі терміни, поняття, символи, сучасну 

українську наукову термінологію й номенклатуру, виконувати експериментальні завдання та 
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проекти, застосовуючи знання з інших природничих предметів, осмислювати результати самос-

тійного спостереження і вивчення лісознавства.  

 Обладнання. Матеріали та фотодокументи, зібрані під час виконання практичних робіт 

(плоди й насіння листяних і хвойних порід, саджанці у різних фенофазах розвитку тощо), папір, 

нитки, голки, паперові та дерев’яні коробочки, скляна тара з притертими кришками, ситечка, 

діркоколи.  

 Базові поняття та терміни. Саморобні навчальні посібники, пошукова, науково-

дослідницька і наукова робота, навчальні проекти.  

 Тип заняття. Систематизації та корекції знань. Практична робота.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап. 

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Демонстрація саморобних навчальних посібників.  

 VІ. Захист навчальних проектів.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

      Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Оголошення теми та мети заняття, забезпечення роздавальним матеріалом. 

Психологічний настрій вихованців гуртка на продуктивну творчу працю.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

 1. Що таке навчальні посібники. З якими саморобними навчальними посібниками вам 

доводилося працювати?  

 2. Як правильно виготовити гербарій? Які ще навчальні саморобні посібники можна 

виготовити для кабінету учнівського лісництва?  

 3. Що потрібно зробити, щоб поповнити колекції насіння та деревини?  

 4. Як створюються навчальні проекти? З яких частин вони повинні складатися?  

 ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

 Під час виконання практичної роботи ви пригадаєте вивчений матеріал, покращите свої 

вміння при виготовленні і демонстрації саморобних навчальних посібників, поповнивши ними 

матеріальну базу кабінету учнівського лісництва.  

Зможете ще й переконатися у своїх компетентностях під час захистів навчальних проектів.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Домашні заготовки».  

 Для виконання практичної роботи вихованці гуртка підготували картонні коробочки та 

скляну тару. 
 

 4.1. Інструктаж з БЖД.  

 Проводиться інструктаж з безпеки при роботі з гострими та колючими предметами, 

скляною тарою.  
 

 4.2. Підготовка тари і посуду для плодів та насіння лісових культур.  

 Сухі плоди краще розмістити в картонних  або дерев’яних коробочках. В такій тарі вони не 

будуть пошкоджуватися хворобами та шкідниками, а картон вбирає вологу і створює свій 

мікроклімат.  
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 Скляною тарою можуть слугувати хімічні пробірки у які насипається дрібне насіння лісових 

культур та трав’янистих рослин, або бюкси з притертими кришками, які не допускають доступу 

повітря. Хімічні пробірки різних розмірів закриваються гумовими корками.  
 

 4.3. Очистка плодів та насіння.  

 Насіння можна очищати методом провіювання на ситечках, або звільняти від пожнивних 

решток шляхом відбору на рівній поверхні, якою може слугувати стіл.  
 

 4.4. Саджанці у різних фенофазах розвитку.  

 Перед виготовленням гербарію потрібно розділити висушені рослини за фенофазами 

розвитку. Якщо рослина має великі розміри – коренева система відокремлюється від стебла і 

окремо від нього розміщується на аркуші паперу.  

Для виготовлення гербарію потрібно мати листи гербарного паперу форматом А4, дірко-

кол, ножиці, клей ПВА, голки, нитки, фломастери, прозорі файли або кальку, гофрований папір.  

 На паперові листки розкладаємо рослини, пришиваємо їх нитками. На листки картону 

наносимо клей і приклеюємо до них гербарні листки із засушеними рослинами, акуратно притис-

каємо не пошкоджуючи зразків.  

 Прозорі файли розрізаємо на дві частини, накладаємо одну частину поверх рослини, 

збоку прикладаємо смужку гофрованого паперу та пробиваємо діркоколом. У отримані отвори  

протягуємо шнурівку. Затягуємо і фіксуємо. У правому нижньому кутку кожного аркуша робимо 

табличку, в якій вказуємо інформацію про рослину: відділ, клас, родина, рід, назва  латинська і 

українська, місце й час збору, прізвище виконавця.  

 Всі аркуші збираємо в папку або альбом і оформляємо титульний лист.  

 V. Демонстрація та захист саморобних навчальних посібників.  

 Саморобні навчальні посібники демонструє кожна ланка. При цьому обґрунтовується 

перевага вибраного посібника, повідомляється технологія його виготовлення.  

 VІ. Захист навчальних проектів.  

 Захист навчальних проектів із розділу ІІ «Штучне лісорозведення. Плодоношення лісових 

культур» та «Застосування інноваційних технологій при вирощуванні посадкового матеріалу в лісо-

вих тепличних господарствах, розсадниках, шкілках» проводиться індивідуально кожним вихован-

цем гуртка, який взяв участь у їх створенні.  

 При цьому, звертається увага на вимоги до написання навчальних проектів, правильність 

створення презентації. Після захисту проводяться дискусії під час яких виясняються незрозумілі 

питання, вирішуються проблеми.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Під час проведення заняття ми закріпили знання з розділу «Розмноження лісових дерев-

них і кущових порід. Заготівля насіння та вирощування посадкового матеріалу», удосконалили 

практичні вміння визначати строки заготівлі, правила й методику зберігання плодів і насіння 

деревних та кущових порід, виготовляти й демонструвати саморобні навчальні посібники і таким 

чином поповнили навчальну колекцію класу (кабінету) учнівського лісництва.  

 Захист навчальних проектів показав ваші вміння вибирати теми, які вас цікавлять, працю-

вати з підручниками й посібниками, додатковою літературою, інтернет-ресурсами, створювати 

презентації, вести дискусію.  

 

 



 

162 

 

Розділ ІІІ. Лісова типологія. Рослини - компоненти лісу.  
 

Заняття 21  
 

Тема. Типи лісів. Лісівничо-екологічна типологія. Зародження лісової типології. 

Вчення про типи насаджень Г.Ф. Морозова.  

Мета. Ознайомити юних лісівників із типами місцевих лісів, зародженням лісової типології 

як науки. Показати їм роль вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень у розвитку лісівничої галузі 

держави й світу. Навчити їх правильно визначати типи лісів за картосхемами та в природі. 

Формувати у них вміння усвідомлювати значення основних природничо-лісівничих знань, законів, 

теорій, внесок видатних  учених у розвиток лісівничої науки, оцінювати значення лісівничих наук  і 

технологій для сталого  розвитку лісового господарства держави. Виховувати любов до природи і 

бережливе ставлення до лісових масивів.  

Обладнання. Портрети вітчизняних вчених-лісівників, навчальна, науково-популярна 

література,  карти рослинності України та базового лісництва.  

Базові поняття та терміни. Типи лісів. Лісівничо-екологічна типологія. Вчення про 

типи насаджень.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

     Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Психологічний настрій юних лісівників на продуктивну творчу працю. Визначення мети та 

завдань заняття (гуртківці виконують цю роботу самостійно).  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Творча лабораторія».  

Виконати завдання.  

За картами лісництва визначити головні лісоутворюючі породи. Дати характеристику 

ґрунтових умов.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

На даному етапі розвитку суспільства, коли ліси відіграють важливу роль у природі та 

житті людини, необхідно, для науково-обґрунтованого ведення лісового господарства, вміти 

визначати типи лісів за місцезростанням, а для цього, слід знати теоретичні засади лісівництва, 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних лісівників. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  
 

4.1. Витоки лісової типології. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Пригадайте з курсу біології, як класифікуються рослини.  
 

Юні лісівники пригадують, що класифікація – це галузь систематики, яка вивчає процес 

встановлення і характеристики груп рослин.  
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Отже, як бачите, виникла потреба класифікувати й ліси.  

Класифікація лісів - головне завдання лісової типології. Вихідною точкою для виникнення 

лісової типології, як самостійного розділу лісогосподарських наук, стала поява ідеї про типи 

насаджень. Ще А.А. Нартов розрізняв типи лісу «по суші» і «по мокрому», маючи на увазі під 

останнім терміном заболочені ґрунти.  

Від типологічної класифікації лісів потрібно відрізняти їх морфологічну класифікацію, яка 

опирається на методи лісової таксації. Таксаційна класифікація насаджень будується на зовніш -

ніх та переважно кількісних ознаках: склад, переважання порід, повнота, ярусність, поділ ярусів 

на панівний і підлеглий намети, бонітет, походження насаджень (порослеве, насінне і т.д.), 

продуктивність та хід росту.  

Таксаційна характеристика є основою для судження про склад, будову і продуктивність 

лісу, оцінки його місцезростання. Але така методика не завжди задовольняла лісівників. Звідси й 

виникла потреба в лісовій типології, яка класифікує насадження за суттєвими ознаками на 

широкій біологічній і географічній основі.  

Вперше поділ насаджень на типи при проведенні лісогосподарських робіт в Біловезькій 

пущі ввів у 1889 році Н.К. Генко. Для цього він використав народні назви і уявлення (бір -лядо, 

груд та ін.).  

В 1893 році І.І. Гуторович застосував поділ на типи насаджень. Він обґрунтував 

необхідність користування типами насаджень при облаштуванні й веденні лісового господарства 

в лісових масивах, і вказував на проблематичність задоволення вимог лісооблаштування, якщо 

лісівник виходить зі звичайних прийомів опису насаджень.  

Велике значення для розуміння подальших шляхів розв’язування проблем лісової 

типології мають праці П.П. Серебрякова, який на перше місце ставив пізнавальне значення 

лісової типології, а описово-інвентаризаційним завданням надавав другорядне значення. П.П. 

Серебряков підкреслив необхідність використання складу рослинності в якості важливого 

критерію для оцінки ґрунтово-кліматичних умов. В 1913 році він писав: «В той час, коли ботанік 

або фітогеограф буде вивчати лісові угруповання більше по відношенню до систематизації і 

класифікації або територіального поширення, лісівник буде старатися проникнути в умови 

росту цих угруповань, в причинну залежність між фактом існування того чи іншого лісового 

угруповання і тими агентами природи (для природних типів), які викликали виникнення 

визначеного виду угруповань».  

І.І. Гуторович виділив типи лісу не за складом насаджень, а безпосередньо за зовнішніми 

ознаками рельєфу та ґрунтово-кліматичних умов тому, що, як він думав, різноманіття складу 

насаджень викликається особливостями ґрунтово-кліматичних умов і, відповідно, при виділенні 

типів лісу нема потреби користуватися складом та бонітетом насаджень.  

Класифікація І.І. Гуторовича є простим перерахунком дев’яти найбільш поширених типів 

лісу з характеристикою складу насаджень, рельєфу, ґрунтового покриву, ґрунту і лісогосподар-

ських властивостей.  

В класифікації П.П. Серебрякова приведено 15 типів насаджень, розподілених на групи за 

ознаками панівних порід (сосна, ялина, модрина тощо), а в межах груп за зволоженням.  

Відповідно, класифікація П.П. Серебрякова містить в елементарній формі принцип поділу 

типів лісу на категорії зволоження і багатства ґрунту.  
 

4.2. Вчення Г.Ф. Морозова та його учнів про типи насаджень. Розповідь.  
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Г.Ф. Морозов вже на початку своєї наукової діяльності (1901 р.) звернув увагу на праці 

північних лісничих і лісовпорядників «типологічного» спрямування, побачивши в них зародок 

нового напрямку у лісівництві. Саме під впливом Г.Ф. Морозова ідея про необхідність поділу лісу 

на якісні одиниці, подібні «типам насаджень», здобула певний зміст. Вона отримала в його 

роботах і роботах колег та учнів широкий розвиток. Так, у 1903 р. Г.Ф. Морозов у статті «До 

питання про типи насаджень» відмітив, що ідея типів дуже необхідна для лісівництва, що лісова 

типологія повинна розкрити внутрішні лісівницькі властивості насаджень, що у кінцевому резуль-

таті повинен бути складений «план насаджень».  

Початком нового етапу в розвитку лісової типології вважають 1904 р., коли у журналі «Лес-

ной журнал» Г.Ф. Морозов опублікував статтю «Про типи насаджень і їх значення у лісівництві».  

Під типом насаджень Г.Ф. Морозов розумів сукупність насаджень, об’єднаних у одну 

велику групу спільністю умов виростання, тобто ґрунтово-гідрологічних умов. Він вважав, що успіх 

будь-якого лісівничого заходу залежить від «умов, місця і часу», що природа лісу складається з 

природи деревних порід, їх лісостанів та умов місцезростання. При цьому склад порід, їх 

поєднання у лісостані залежить від лісорослинних умов. Морозов був упевнений, що для форму-

вання вітчизняного лісівництва одним із важливих кроків є розвиток вчення про типи насаджень. 

Саме у лісовій типології Георгій Федорович вбачав ту природну основу, на якій повинна 

розвиватись лісівнича наука і практика.  

Спочатку Г.Ф. Морозов недооцінював при виділенні типів насаджень склад порід та інші 

таксаційні ознаки деревостанів. У статті «О типах насаждений и их значении в лесоводстве» 

(1904) він писав: «Якщо ж різниця обмежується тільки таксаційними елементами, то ми маємо 

справу з різними бонітетами одного типу».  

Це було помилкове уявлення, якого Г.Ф. Морозов позбувся після 1912 р., опрацювавши 

своє «Вчення про ліс». Вважаючи, що тип насаджень повинен бути приуроченим до певної 

кліматичної області, він разом зі своїми колегами та учнями розробив класифікацію для умов 

Центрального Лісостепу Росії.  

Класифікація охоплювала лише так звані нагірні діброви, що заселяють праві круті береги 

річок з лесами, лесовидними та моренними суглинками, на яких сформувалися засолені у різній 

мірі чорноземи, сірі лісові ґрунти, а також території низинних лівих берегів з піщаними ґрунтами.  

Для даного регіону Г.Ф. Морозов виділив наступні типи насаджень:  

1) діброви з ясеном на підвищених місцях з темно-сірими багатими лісовими ґрунтами. 

Обидві породи зростають за І класом бонітету;  

2) діброви з меншою участю ясена на сірих та світло-сірих суглинках II бонітету;  

3) діброви на солонцюватих ґрунтах - більш прості за будовою, ІІІ бонітету;  

4) діброви на солонцях ІV-V бонітету;  

5) діброви на алювії та делювії з осикою І бонітету.  

Стосовно сосняків Лісостепу, що займають ліві, низинні береги річок, Г.Ф. Морозов 

виділив:  

1. Насадження на вершинах піщаних дюн, назвавши їх «сухими борами».  

2. Соснові насадження, іноді з домішкою берези та осики ІІ-ІІІ бонітету, які назвав 

«низинними борами» або «свіжими». У них відзначалось успішне природне відновлення.  

3. Сосняки на чорноземовидних супісках і суглинках (пристепові бори), де сосна росте за І 

- Іа бонітетом.  

4. Лісостепові колки – осикові ліси на водорозділах.  
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Як бачимо, Г.Ф. Морозов за основу брав різницю в деревостанах у зв’язку з різницею 

ґрунтових умов. Він також виділив основні та тимчасові типи.  

Г.Ф. Морозов вважав, що типи насаджень потрібно виділяти за географічними зонами або 

областями, підобластями та масивами лісу, а не в цілому по країні. Вчення Морозова про типи 

насаджень підпало під критику з боку окремих лісоводів, серед яких найактивнішим противником 

був проф. М.М. Орлов, який доводив, що типи непотрібні, достатньо орієнтуватися на бонітети. 

Він вважав типи насаджень Г.Ф. Морозова модернізованими, тобто такими, що мають інше 

значення, порівняно з відомими у лісознавчій літературі. А тому базуватися на них не можна і що 

для лісового господарства й лісовпорядкування потрібні тільки бонітети. Проф. М.М. Орлов 

відхиляв складання таблиць для таксації лісу за типами.  

Дискусія про типи і бонітети тривала і після XI з’їзду лісоводів країни у Тулі (1909 р.), де 

Г.Ф. Морозов виступив із двома доповідями («Вчення про типи насаджень» та «Майбутнє наших 

сосняків у зв’язку з типами насаджень»). Розгорнуту відповідь на гостру критику М.М. Орлова дав 

Г.М. Висоцький у публікації «О модернизированной типологии», яка вийшла в журналі 

«Лесопромышленный вестник» у 1912 р. Він переконливо аргументував важливість типології, 

вказуючи на неможливість надання абсолютного значення бонітетам.  

Г.М. Висоцький підкреслював, що не бачити важливості типів для вивчення природи лісу 

все одно, що агроному було б не потрібно вивчати ґрунт своїх полів, а лікарю не потрібно вивчати 

людський організм. Але й після статті Г.М. Висоцького з боку професора М.М. Орлова 

продовжилась різка критика на його адресу, іноді у формі нападок.  

Дискусія про типи і бонітети стихла лише напередодні 20-х років XX ст.  

Вже на початковому етапі розробки лісової типології окремі вчені-лісоводи та практики 

притримувалися різних підходів до створення типологічних класифікацій, діагностики типів. Одні з 

них акцентували увагу на лісові насадження, вважаючи їх первинними, головними, а іноді – на 

місцеоселення, надаючи саме йому головне значення. Так виникли два напрями у лісовій типо-

логії – фітоценологічний і лісівничо-екологічний.  

Лісову типологію Г.Ф. Морозова доповнив та розвинув його учень Є.В. Алєксєєв. За Є.В. 

Алєксєєвим, «тип лісової ділянки» – це єдність лісу і зайнятої ним території – ґрунту.  

В основі класифікації він застосовує вологість та механічний склад ґрунту. Однак, при 

цьому зазначає, що співвідношення типів лісу із механічним складом ґрунту може бути встанов-

лено лише на основі досліджень ґрунтового розрізу, і що в природі існують не тільки «дібровні», 

але й «борові суглинки». Використовуючи бонітет як суттєвий показник типу лісу, види надґрун-

тового покриву в якості індикаторів, враховуючи, що механічний склад ґрунту не завжди прямо -

лінійно пов’язаний з лісорослинним ефектом, Є.В. Алєксєєв тим самим визнавав рослинність в 

якості головного критерію для оцінки типів лісів і місцезростань.  

Класифікація Є.В. Алєксєєва має вигляд двовимірної схеми з поділом на дві категорії:  

1) «типи лісу по суходолу» (незаболочені ґрунти); 

2) «типи лісу по мокрому» (сосняки, березняки і вільшанники на торфових болотах).  

Типи лісу по суходолу розділені на бори, субори, грабові діброви, діброви на лесовидних 

суглинках і діброви на чорноземах з відповідним поділом кожної групи за вологістю. Він вперше 

описав бучини – букові ліси як кліматичні форми дібров.  

В подальшому лісівники – послідовники Г.Ф. Морозова і Є.В. Алєксєєва, розвинули їх ідеї 

в класифікаціях типів лісів на основі едафічної сітки і методів порівняльної екології рослин.  
 

4.3. Типологічні одиниці лісу. Розповідь з елементами бесіди.  
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У визначеннях типологічних одиниць повинна бути виражена динаміка лісу, його багато-

гранність і найбільш суттєві риси.  

Перерахуємо ті, що мають найбільше використання в лісовій типології.  

Насадження (деревостан) – угруповання деревних рослин, в тому ракурсі, що розроблено 

лісовою таксацією. За бонітетом, повнотою, формою, будовою, а також за походженням, 

насадження діляться на корінні і похідні, насіннєві і порослеві, природні і штучні.  

Насадженню за об’ємом відповідає фітоценоз, рослинне угруповання, рослинна асоціація, 

біогеоценоз, ценоз та інші одиниці встановлені бонітетом.  

Насадження і фітоценози позначаються двома назвами: перша дається за панівною поро-

дою (наприклад сосняк, ялинник, дубняк та ін.), друга – за панівним видом ґрунтового покриву 

(бір лишайниковий, зеленомошник, чорничиник тощо).  
 

Дайте визначення поняття «місцезростання».  
 

Місцезростання – внутрішнє середовище лісу. Сюди відносяться ґрунти і атмосфера в 

межах насаджень, обмежена знизу коренедоступною товщиною ґрунту, а зверху – вершинами 

дерев.  

Конкретна характеристика місцезростання за ознаками родючості дається в поняттях: 

хімічні умови родючості (трофотопи), зволоження (гігротопи) і кліматичні умови (термотопи).  
 

Якими означеннями, на вашу думку, можна охарактеризувати лісовий масив?  
 

Ліс – взаємопроникаюча єдність насаджень і місцезростання. Ліс – «деревостан, 

прониклий у місцезростання».  
 

4.4. Головні типи лісів. Прийом «Мандрівка».  

Розповідь з елементами бесіди. 
 

 Із вивченого матеріалу пригадайте, що таке лісорослинні умови. Якими критеріями 

вони характеризуються?  
 

Тип лісорослинних умов, як зазначено вище – це сукупність вкритих і невкритих лісом 

земельних ділянок із подібними ґрунтовими, гідрологічними й кліматичними умовами, та які 

мають близький лісорослинний ефект. В залежності від них формуються різні типи лісу .  
 

Уявіть, що ми мандруємо лісовими кварталами й спостерігаємо за рослинністю, 

звертаючи увагу на дерева. Які дерева переважають у насадженнях і які типи лісу вони 

формують?  
 

Вихованці гуртка зауважують, що в нашій зоні переважають соснові й мішані ліси.  

Отже, залежно від переважаючої деревної рослинності та у відповідності до лісової 

типології Г.Ф. Морозова, можна виділити наступні 4 типи лісів.  

Бори – площі з низьким ступенем родючості ґрунтів, що властиво або для глибоких пісків 

(піщані гряди, горби), або для надлишкового зволоження сфагнових торф’яників. Вони відносять-

ся до ацидофільних варіантів типів лісу, пов’язані з підвищеною кислотністю ґрунту при малому 

вмісті карбонатів. Формуються переважно в умовах вологого клімату на ґрунтах підзолистого 

типу. Рослинність, особливо підлісок і живий надгрунтовий покрив, чутливо реагують на зміни 

реакції ґрунтового розчину. Ацидофільні варіанти репрезентують ацидофіли – рослини, стійкі до 

кислотності ґрунту (ялина європейська, сосна звичайна, ялиця біла, граб, береза, осика, 
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горобина, сфагнум, зозулин льон, плаун булавовидний, брусниця, чорниця, квасениця звичайна, 

осока лісова, кропива дводомна та ін.).  

Для борів властиві наступні типи лісу – сухий сосновий бір, свіжий сосновий бір (бір-

зеленомошник, бір-брусничник), вологий сосновий бір (бір зеленомошник-чорничник), сирий 

сосновий бір (бір-довгомошник), мокрий сосновий бір (мшара).  

Субори – характеризуються відносно бідними ґрунтами: піщаними, з супіщаними або 

суглинковими прошарками невеликої потужності, легкосупіщаними, торф’яниками бідних 

різновидів перехідних боліт. Вони також відносяться до ацидофільного варіанту типів лісів. Для 

суборів характерні наступні типи лісу: сухий дубово-сосновий субір, свіжий дубово-сосновий субір 

(субір-зеленомошник, субір-брусничник), вологий дубово-сосновий субір (субір-чорничник), сирий 

березово-сосновий субір (субір-довгомошник), мокрий березово-сосновий субір (багно, согра).  

Сугруди – це площі з відносно багатими ґрунтами. У сугрудах переважає ацидофільний 

варіант типів лісу, але іноді зустрічаються наступні типи лісу – свіжий липово-сосновий сугруд, 

свіжий дубово-грабово-сосновий сугруд, вологий липово-сосновий сугруд, вологий дубово-

грабово-сосновий сугруд, сирий дубово-грабово-сосновий сугруд, сира сувільшина, мокрий 

березово-сосновий сугруд, мокра сувільшина, дуже мокрий вільхово-березовий сугруд.  

У сугрудах зростають сосново-дубові насадження. Досить часто трапляється густий 

підлісок. У живому надґрунтовому покриві можна зустріти і маловибагливі до багатства ґрунту 

види, і невибагливі, і вибагливі.  

Груди – це площі з родючими ґрунтами: світло-сірими, сірими й темно-сірими суглинками, 

чорноземами, а також торфовими ґрунтами, які мають постійний приток ґрунтових вод. За меха-

нічним складом ці ґрунти суглинкові та глинисті, але можуть бути супіщаними і, навіть, піщаними.  

У грудах поширені наступні типи лісу: свіжа грабова діброва, волога грабова діброва, сира 

грабова діброва, мокра вільшина.  

У грудах зростають високопродуктивні дубові та ясенові насадження, а також вільха 

чорна, осика й береза повисла. Підлісок складається з ліщини звичайної, бруслини європейської 

та бородавчастої, калини звичайної, бузини чорної.  

Живий надґрунтовий покрив складається з вибагливих до багатства ґрунту рослин.  

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія». 

Завдання.  

1. За картами лісгоспу визначте типологію найбільших лісових площ.  

2. Охарактеризуйте бори за типами лісу.  

3. Які варіанти типів лісу називаються ацидофільними?  

4. Перерахуйте відомі вам ацидофіли.  

5. Дайте визначення понять: ярусність, підлісок, живий покрив.  

6. Охарактеризуйте значення вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень у розвитку 

лісогосподарського комплексу держави.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Під час заняття ми ознайомилися з лісівничо-екологічною типологією, її зародженням, з 

теоріями Г.М. Висоцького, М.М. Орлова,  вченням Г.Ф. Морозова та його учня Є.В. Алєксєєва про 

типи насаджень і його роллю у розвитку лісівничої галузі держави й світу. Навчилися  також 

визначати типи лісів за картосхемами лісогосподарського підприємства та в самій природі.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Опрацювати конспект. Спрогнозуйте, які типи лісу можуть переважати у вашій місцевості.  
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     Заняття 22  
  

Тема. Гігротопи та трофотопи. Гігротопні типи лісових насаджень, їх 

характеристика.  

Мета. Дати вихованцям гуртка поняття про гігротопи і трофотопи, едатоп як тип лісової 

ділянки, ознайомити із едафічною сіткою Алєксєєва-Погребняка, навчити розрізняти лісові 

ділянки за вологістю ґрунту, від якої залежить формування гігротопного ряду, давати їх характе-

ристику. Формувати вміння застосовувати знання для визначення морфології та типології 

місцевих лісів, прогнозувати їх розвиток на зрубах. 

Обладнання. Карта рослинності України, карта-схема базового лісогосподарського 

підприємства, едафічна сітка Алєксєєва-Погребняка, підручники й посібники, фотодокументи.  

Базові поняття та терміни. Едафічна сітка, едатоп, гігротоп.  

Тип заняття. Вивченя нового матеріалу.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Визначення теми та завдань заняття, основних етапів і прийомів роботи. Вихованці гуртка 

називають та показують на карті й картосхемі найпоширеніші  типи лісів. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Мікрофон».  

1. Дайте характеристику борових типів лісу.  

2. Назвіть основні типологічні одиниці лісу.  

3. Визначте поняття: сугруди, груди.  

4. Перерахуйте етапи становлення лісової типології.  

5. В чому полягає вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень?  

6. Які типи лісів у праці «Вчення про ліс» виділив Г.Ф. Морозов?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Важливим у лісівничій справі є вміння розрізняти лісові ділянки за вологістю ґрунту від якої 

залежить формування гігротопного ряду, що формує лісорослинні умови, співвідношенням тих чи 

інших видів рослин, та давати їх характеристику за едафічною сіткою Алєксєєва-Погребняка.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

4.1. Гігротопи та трофотопи. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Як формуються лісові масиви в залежності від ґрунтово-кліматичних умов?  
 

Ми пам’ятаємо, що тип лісорослинних умов – це сукупність вкритих та невкритих лісом 

земельних ділянок із подібними ґрунтовими, гідрологічними й кліматичними умовами та які мають 

близький лісорослинний ефект.  

Згідно з Г.М. Висоцьким, будь-яка місцевість у гідрологічному відношенні може бути 

розмежована на два основних типи рельєфу:  
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1) плакор – підвищення (горбиста місцевість);  

2) плаккат - пониження (заплава річки). Від цього, лісові ділянки поділяються за вологістю 

на гігротопи, а за багатством ґрунту – на трофотопи.  

Гігротопи – земельні ділянки зі схожою вологістю ґрунту, у регіоні з однаковими 

кліматичними умовами. Вони (дуже сухі, сухі, свіжі, сирі, мокрі), формують гігротопний ряд у 

якому вологість збільшується.  
 

Застосовуючи знання з біології рослин, спрогнозуйте рослинність гігротопів.  
 

Трофотопи (бори, субори, сугруди, груди) створюють трофогенний ряд, у якому зростає 

родючість ґрунту.  

Для ідентифікації типів лісорослинних умов має значення співвідношення тих чи інших 

видів рослин. Цей показник вказує на потенційну продуктивність ґрунтів та ступінь їх вологості. 

Наприклад, у вологих суборах поодиноко зростає крушина ламка. Збільшення кількості рослин 

даного виду на одиниці площі, в першу чергу, вказує на збільшення багатства ґрунту, адже у 

вологих сугрудах вона зазвичай набуває більшого поширення й більших розмірів. Подібні 

закономірності спостерігаються і у деревному ярусі: збільшення участі берези повислої у складі 

деревостану у вологих та сирих гігротопах може вказувати на збільшення багатства ґрунту – від 

борів до суборів. Досить дієвою характеристикою типів лісорослинних умов є зовнішній вигляд і 

розміри зростаючих рослин. Вони також характеризують потенційну продуктивність ґрунту. Так, 

низька продуктивність дубового деревостану, його непривабливий зовнішній вигляд, наявність 

значної кількості сухостою вказує на невідповідність лісорослинних умов екологічним потребам 

дуба звичайного та наявність у даному місці суборових умов або бідних сугрудів. Відповідно й 

збільшення розмірів та покращення стану дерев даної породи вказує на збільшення багатства 

ґрунту (при одному ступені його вологості).  
 

4.2. Характеристика гігротопних типів лісових насаджень. Розповідь.  
 

Із едафічної сітки Алєксєєва-Погребняка також випливає, що всі типи насаджень за 

зволоженням поділяються на: дуже сухі, сухі, свіжі, вологі, сирі та мокрі.  
 

 Як залежить типологія лісів від глибини залягання підґрунтових вод?  
 
 

Едафічна сітка Алєксєєва-Погребняка 

 

Сухі типи розташовуються на вершинах піщаних пагорбів з глибоким заляганням ґрун-

тових вод.  

Родючість ґрунту 

( трофотопи) 

Вологість 

ґрунту (гігротопи) 

Бори Субори Сугруди Груди 

Дуже сухий - 0 А0 В0 С0 Д0 

Сухий - 1 А1 В1 С1 Д1 

Свіжий - 2 А2 В2 С2 Д2 

Вологий - 3 А3 В3 С3 Д3 

Сирий - 4 А4 В4 С4 Д4 

Мокрий - 5 А5 В5 С5 Д5 
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Сухі соснові бори характеризуються дерново-слабопідзолистими піщаними та глинисто-

піщаними ґрунтами на елювіальних і водно-льодовикових відкладах. Корінними насадженнями є 

сосна ІІІ-ІV бонітету з незначною домішкою берези, осики, дуба.  

Живий надґрунтовий покрив складається з ксерофітів. Рівень ґрунтових вод розташований 

на глибині понад 3 м.  

Сухий дубово-сосновий субір зростає на дерново-підзолистих легкосупіщаних або 

глинисто-піщаних слабокарбонатних ґрунтах. Корінними насадженнями є сосна ІІІ-ІІ бонітету з 

незначною домішкою берези, осики, дуба.  

Свіжі типи – добре зволоження місцезростання забезпечується на піщаних ґрунтах 

близьким рівнем ґрунтових вод – 2-4 м, на суглинкових ґрунтах ґрунтові води розташовані глибше 

– 4 м. Розміщуються у середній частині пагорбів. Умови, оптимальні для сосни звичайної, ранніх 

форм дуба звичайного, берези повислої, ясена звичайного, кленів, граба звичайного. Ґрунти – 

дерново-підзолисті піщані, супіщані, піщані з суглинковими прошарками, світлосірі лісові. У 

покриві та у підліску переважають мезофітні рослини, а також трапляються ксеромезофіти.  

Вологі типи – умови, оптимальні для зростання дуба звичайного, осики, липи 

дрібнолистої. Рівень ґрунтових вод на піщаних ґрунтах знаходиться на глибині 1-2 м, на 

суглинкових – 2-4 м. Розташовані у нижній частині схилів пагорбів. Ґрунти – дерново-підзолисті 

піщані, супіщані, піщані з суглинковими прошарками, сірі лісові. У покриві та підліску переважають 

мезофіти з участю мезогігрофітів.  

Сирі типи – ділянки, які характеризуються надмірним зволоженням і розташовані поряд із 

пагорбами. Ґрунти – глеєво-підзолисті, оторфовані, торф’яні. Ґрунтові води на піщаних ґрунтах 

розташовані на глибині близько 1 м, на суглинках – 1-3 м. Оптимальні умови для зростання 

вільхи чорної.  Зростає також сосна ІІ-ІІІ бонітету з домішкою берези бородавчастої, осики ІІ 

бонітету в першому ярусі та дуба ІV-V бонітету – в другому. У покриві та підліску зростають 

гігрофіти, на мікропідвищеннях – мезогігрофіти.  

Мокрі типи – умови з різко надлишковим зволоженням і торф’яними ґрунтами. Рівень 

ґрунтових вод більшу частину вегетаційного періоду розташований біля поверхні ґрунту. 

Зростають тільки гігрофіти та на мікропідвищеннях – мезофіти.  

Мокрий березово-сосновий субір зростає на осоково-сфагнових та трав’янисто-осокових 

торф’яниках із шаром торфу 1-2 м, рівень торфових вод – 40-50 см. Характеризується сосною 

звичайною ІV бонітету, березою пухнастою ІV-V бонітету.  
 

4.3. Визначення лісорослиннних умов.  
 

Для визначення лісорослинних умов потрібно провести дослідження відповідно до 

рекомендацій.  

Рекомендації по визначенню лісорослинних умов.  

(Послідовність робіт можна змінювати).  

1. Аналіз складу, продуктивності та зовнішнього вигляду деревостану.  

2. Виділення підпорядкованих ярусів деревної рослинності, визначення їх видового складу 

і стану.  

3. Огляд підліску з визначенням видового складу, чисельності на одиниці площі та 

розвитку кожного визначеного виду.  

4. Перелік видів живого надґрунтового покриву з характеристикою їх рясності, 

рівномірності поширення на площі, життєздатності, росту.  
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5. Виділення рослин-домінантів і аналіз їх розвитку.  

6. Виявлення видового складу мохового і лишайникового покриву, аналіз їх розвитку по 

площі.  
 

Що таке домінантні рослини? Наведіть приклади.  
 

V. Закріплення знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон». 

1. Як класифікують рослинність за вимогами до вологи і родючості ґрунту?  

2. Що потрібно пам’ятати при визначенні лісорослинних умов?  

3. Чи буде змінюватися рослинність у різних типах насаджень в залежності від природних 

зон?  

4. Розшифруйте едафічну сітку Алєксєєва-Погребняка.  

Юні лісівники розподіляються на групи і виконують завдання: за едафічною сіткою 

охарактеризувати гігротопи: 1) борів; 2) суборів; 3) сугруд; 4) груд.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Дерево рішень». 

Сьогодні на занятті ми опрацювали поняття про едатоп як тип лісової ділянки, 

ознайомилися із едафічною сіткою Алєксєєва-Погребняка, навчилися розрізняти лісові ділянки за 

вологістю ґрунту від якої залежить формування гігротопного ряду, давати їх характеристику.  

Вирішили, що для ідентифікації типів лісорослинних умов потрібно мати знання про 

співвідношення тих чи інших видів рослин у визначеній природній зоні.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Опрацювати конспект. 

Використовуючи едафічну сітку Алєксєєва-Погребняка, описати сухий та дуже сирий типи лісу.  

 

Заняття 23 
 

Тема. Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до 

вологи.  
Мета. Дати поняття про рослини-індикатори та їх екологічні групи по відношенню до 

вологи. Навчити характеризувати рослини-індикатори та визначати типи лісорослинних умов за 

ними, розширити знання про типи лісів, їх значення у лісовій типології. Навчити усвідомлювати 

причинно-наслідкові зв’язки залежності типів лісів, їх екологічних груп за вибагливістю до вологи.  

Обладнання. Гербарії дерев’янистих та трав’янистих рослин, едафічна сітка Алєксєєва-

Погребняка, підручники, посібники, фотодокументи, карти ґрунтів та рослинності України , 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Рослини-індикатори, екологічні групи, типи лісів за 

вибагливістю до вологи.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 
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І. Організаційний етап.  

Забезпечення вихованців гуртка роздавальним та дидактичним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Мозковий штурм».  

1. Яким основним показником у лісовій типології  характеризується конкретне екологічне 

середовище? 

2. Пригадайте, як поділяються всі типи насаджень за зволоженням?  

3. Охарактеризуйте вплив типів лісів на формування видового складу деревостану?  

4. Чи можливо по окремих рослинах визначити типи лісу за зволоженням? Наведіть 

приклади.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Рослини-індикатори та їх екологічні групи відіграють велику роль у визначенні типів 

лісорослинних умов за відношенням до  абіотичних чинників місцезростання деревних рослин, 

частково - за вибагливістю до вологи. Знання характеристики рослин-індикаторів дасть 

можливість створювати лісові культури на високому науковому рівні, що в свою чергу допоможе 

правильно формувати лісові масиви і призведе до отримання високоякісної деревини в 

найкоротші терміни. 

На сьогоднішньому занятті ми маємо вивчити рослини-індикатори, даючи їм характери-

стику і навчитися визначати за гербарними зразками ті, які найбільш поширені у вашій місцевості.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  
 

4.1. Рослини-індикатори та їх екологічні групи за вибагливістю до вологи.  

Розповідь з елементами бесіди.  
 

Відомо, що при здійсненні всіх лісогосподарських заходів необхідно враховувати будову 

та закономірності розвитку лісових екосистем, оскільки не існує другорядних її компонентів.  

Основним показником у лісовій типології, який характеризує конкретне екологічне 

середовище, є рослинність – її видовий склад, ступінь трапляння видів і розвитку. В першу чергу, 

це положення стосується деревних порід, оскільки вони виступають у ролі едифікаторів та саме 

вони відіграють основну роль у створенні біосередовища і формуванні структури біоценозу. У 

відміченому процесі рослинність нижніх ярусів відіграє підпорядковану роль по відношенню до 

деревних порід, але для характеристики і визначення лісорослинних умов вона знаходиться або 

у рівнозначному, або у більш значущому положенні. Але за будь-яких умов, кожний конкретний 

вид має неперевершене значення.  

Важливе значення для ідентифікації типів лісорослинних умов має співвідношення тих чи 

інших видів на конкретній ділянці лісу. Цей показник вказує на потенційну продуктивність ґрунтів 

та ступінь їх зволоження. Досить дієвою характеристикою типів лісорослинних умов є зовнішній 

вигляд і розміри зростаючих рослин.  
 

Перерахуйте відомі вам трав’янисті лісові рослини.  
 

Отже, наші ліси багаті на рослинність, за допомогою якої можна визначити родючість 

ґрунту та зволоження території.  
  

Які рослини «просинаються» найпершими?  

 Назвіть ранньовесняні рослини-ефемери та їх місцезростання. Охарактеризуйте 

рельєф місцевості, де ранньою весною з’являються рослини анемони дібровної. Які перші 

рослинки проростають у цей період на пагорбах?  
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Отже, ранньою весною ефемери першими з’являються у сирих та мокрих типах лісу, а на 

пагорбах – рослини, не вимогливі до вологи.  

За вибагливістю до вологи рослини-індикатори та їх екологічні групи поділяються на:  

- ксерофіти (рослини посушливих місць);  

- ксеромезофіти (рослини, що ростуть в умовах посушливих місць і середньої 

зволоженості);  

- мезофіти (рослини, що ростуть в умовах середньої зволоженості);  

- мезогігрофіти (рослини, що ростуть в умовах середньої та великої зволоженості);  

- гігрофіти (рослини, що ростуть в умовах великої зволоженості).  

Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Завдання. В «Атласі рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського 

Полісся» відшукайте рослини-індикатори за вибагливістю до вологи. Спрогнозуйте, які з них 

зростають у вашій місцевості. (Примітка: якщо заняття гуртка проводиться у школах, 

розташованих в природних зонах  Лісостепу, Степу, гірській – можна використовувати іншу 

спеціальну літературу, інтернет-ресурси тощо).  

Ксерофіти – це переважно рослини відкритих пісків. Їх наявність у складі покриву 

говорить про нестачу вологи, сухість місцезростання. Більша частина з них – світлолюбні 

рослини, властиві розрідженим насадженням, прогалинам і узліссям. Характерні для сухих типів, 

слугують для відділення їх від свіжих.  

Дуже сухих типів лісів в Україні немає і ми не спостерігаємо рослинності. Проте 

індикаторами таких місцезростань є безсмертник, очиток, булавоносець сіруватий та ін.  

Очиток їдкий із родини Товстолисті. Багаторічна рослина 5-10 см заввишки, з висхідними 

квітконосними пагонами, густо вкритими дрібними черепичасто-розміщеними округлими 

м’ясистими, соковитими листками, звуженими до основи. Квітки жовті, дрібні, зібрані в 

щитковидне суцвіття з 3-5 колосовидними гілками на верхівках квітконосних пагонів. Плід 

складається з 5 листянок і має вигляд 5-променевої зірки. Цвіте в червні-серпні. Росте на сухих 

піщаних і кам’янистих місцях.  

Булавоносець сіруватий (родина Тонконогові). Багаторічна трав’яниста рослина 10-30 cм 

завдовжки, утворює густі дернини, які легко розділяються на численні окремі частки з кількох 

листків, зі стеблом, або без нього, та 2-5 корінців. Стебла численні, тонкі, голі. Листки у 

прикореневій розетці. Пластинки листків тонкі, вузьколінійні, щетиновидно зложені, з довгими, 

дещо шорсткими піхвами. Язичок листка близько 3 см завдовжки. Квітки дрібні, зібрані у 

розріджену, стиснуту, сріблясто-сірувату  волоть 2-8 см завдовжки, під час цвітіння більш-менш 

розлогу. Колоски невеликі (до 3 мм завдовжки), ланцетні, стиснуті з боків, 2-квіткові. Квітки 

складаються з двох квіткових лусок, 3 тичинок та маточки з верхньою зав’яззю. Пиляки темно-

бурі. Колоскові луски ланцетні, перетинчасті, всі однакової довжини, майже у два рази довші за 

квіткові луски. Нижня луска з однією, верхня – з трьома жилками, рівними колоску. Нижня 

квіткова луска з одним остюком, що виходить над основою її спинки. На верхівці остюк 

булавовидно потовщений. Плід – видовжена, борозенчаста зернівка. Цвіте у червні-липні. 

Світлолюбна рослина. Індикатор сухих борів та суборів (А1, В1).  

Ксеромезофіти – категорія рослин, перехідних від світлолюбних до рослин помірної 

(середньої) вологості. Значна частина з них більш тіньовитривалі і звичайні під наметом 

насадження. Характерні для сухих і свіжих типів, відділяють їх від вологих.  
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Які лісові рослини ви спостерігали в зонах середнього зволоження?  
 

Агалик– трава гірська (родина Дзвоникові). Дворічна рослина, м’яко-шорстко опушена з 

стрижневим коренем. Стебло 15-100 см заввишки, просте або розгалужене, густо вкрите листям і 

м’яко-шорстко опушене; від одного кореня відходить по кілька стебел. Нижні листки довгасто -

клиновидні, виїмчасті, верхні – лінійно-довгасті, тупі, більш-менш м’яко опушені, 3-12 см 

завдовжки. Квіткові голівки круглясті, до 2 см у діаметрі, поодинокі, на довгих ніжках, до 10 см 

завдовжки. Верхові листки, що оточують основу головки, яйцевидні, загострені, по краю дрібно -

зарубчасті; квітки на ніжках 1-2 мм завдовжки. Частки чашечки лінійні, вдвоє коротші за віночок. 

Віночок блакитний, 3-6 мм завдовжки; частки його лінійні. Коробочка яйцевидна, розкривається 

двома короткими стулками. Насінини яйцевидні або еліпсоїдальні, 0,5-0,7 мм завдовжки. Цвіте у 

червні-серпні. Світлолюбна медоносна рослина. Індикатор сухих борів (А1). 

Вероніка колосиста (родина Ранникові). Багаторічна трав’яниста рослина, опушена 

короткими відстовбурченими волосками, іноді з домішкою залозистих, головним чином на 

приквітках, квітконосах і чашечці, іноді рослина в нижній частині гола. Стебла поодинокі або в 

незначній кількості, висхідні або прямі, 15-60 см заввишки, прості або на верхівці розгалужені, 

досить густо улистнені. Листки 1,5-8,5 см завдовжки і 0,3-3 см завширшки, супротивні, іноді верхні 

– чергові, ланцетні або лінійні, нижні – видовжено- або яйцевидно-округлі, на черешках, з 

клиновидною або округлою основою, на верхівці цілокраї і загострені, верхні листки сидячі. 

Приквітки лінійно-шиловидні, майже дорівнюють чашечці, залозисто-волохаті. Верхівкова густа 

китиця 5-30 см завдовжки, іноді в пазухах верхніх листків є бокові китиці, всі звужені доверху. 

Квітки на волохатих або залозисто-волохатих квітконіжках, коротших за чашечку або майже 

сидячих. Чашечка війчаста, з ланцетними частками. Віночок яскраво-голубий, фіолетовий або 

білий, 6-7 мм завдовжки, до 2/3 надрізаний; трубочка віночка всередині волохата, близько 2 мм 

завдовжки. Коробочка округло-оберненояйцевидна або округла, трохи опушена звичайними і 

залозистими волосками, коротша за чашечку або дорівнює їй. Насінини широко-яйцевидні, тупі. 

Цвіте у червні-жовтні. Світлолюбна рослина. Індикатор свіжих борів та суборів (А2, В2).  

Представниками ксеромезофітів є котячі лапки дводомні – родина Айстрові, дзвоники 

круглолисті – родина Дзвоникові та ін.  

Мезофіти – рослини помірної вологості. Характерні для свіжих і вологих типів, але зрідка 

заходять по мікропониженнях до сухих типів і трапляються по мікропідвищеннях у сирих.  

 До мезофітів належать адокса  мускусна (родина Адоксові), анемона дібровна (родина 

Жовтецеві), біловус стиснутий (родина Тонконогові), горлянка повзуча (родина Губоцвіті), орляк 

звичайний (родина Денштедтієві) та інші.  

Анемона дібровна. Багаторічна трав’яниста рослина, ранньовесняний ефемероїд з більш-

менш горизонтальним, повзучим, циліндричним, здебільшого коричневим кореневищем. 

Прикореневих листків найчастіше немає, іноді є лише один прикореневий листок з довгим 

черешком і 3-розсіченою пластинкою. Частки пластинки на коротких черешках, середня із них 3-

надрізана, а бокові – 2-роздільні на надрізано-пилчасті часточки. Квітконосне стебло 

прямостояче, голе або розсіяно опушене, 10-25 см заввишки. Листочків покривала 3, зібраних 

кільцем; кожен листочок з черешком, приблизно вдвоє коротшим за його пластинку. Пластинки 

листочків 3-розсічені, бокові частки їх сидячі, 2-роздільні, з нерівнобоковою основою і надрізано-

пилчастими часточками, середня ж частка з коротеньким черешком, 3-роздільна на більш-менш 

надрізано-пилчасті часточки. Квітконіжки поодинокі, 4-5 см завдовжки, притиснуто пухнасті. 

Листочки оцвітини довгасто-яйцевидні, 14-17 мм завдовжки, білі або з зовнішнього боку блідо-
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рожеві, здебільшого в кількості 6, рідше 5,7,8 (10). Тичинки набагато коротші за листочки 

оцвітини. Сім’янки яйцевидні, з коротким зігнутим стовпчиком, притиснуто-пухнасті, 4-4,5 мм 

завдовжки. Цвіте у квітні – травні. Світлолюбна рослина, евмезотроф, мезофіт. Індикатор свіжих 

та вологих сугрудів (С2, С3).  

Біловус стиснутий (родина Тонконогові). Сірувато-зелена багаторічна рослина 10-30 см 

заввишки, утворює густі дернини. Стебла прямостоячі, голі, гладенькі, без вузлів. У кожного гону 

при основі є два лусковидних листи, у пазухах яких розвиваються пагони. Інші листи з шкірястою 

піхвою і жорсткою щетиновидно відігнутою сіро-зеленою пластинкою. Усі листки прикореневі. 

Язичок короткий, до 2 мм завдовжки. Квітки дрібні, зібрані у колосисте, тонке, однобічне суцвіття, 

4-10 см завдовжки. Колоски одноквіткові, вузьколінійні або ланцетно-шиловидні, 3-6 мм 

завдовжки, темно-фіолетові або фіолетово-сірі, сидять у два ряди у зазублинах на тригранній вісі 

колоса. Колоскові луски відсутні. Квітки складаються з 2-х квіткових лусок, 3-х тичинок, маточки з 

верхньою зав’яззю і нитевидно-перистою приймочкою. Нижня квіткова луска лінійно-шиловидна, 

з гостро-шершавими жилками та кілем, на верхівці переходить у коротку ость. Плід – лінійна 

зернівка, злегка тригранна. Цвіте з кінця травня до половини червня.  

Світлолюбна рослина. Індикатор вологих борів та суборів (А3, В3).  

 Мезогігрофіти – рослини групи, що є перехідною від попередньої до вологолюбів. 

Характерні для вологих і сирих типів, слугують для відділення від свіжих типів.  

 Це дудник лісовий (родина Зонтичні), лохина (буяхи) і чорниця із родини Брусничні, 

вероніка довголиста (родина Ранникові), жовтець повзучий (родина Жовтецеві).  

 Чорниці. Розгалужений кущик 15-60 см заввишки, з гостроребристими голими гілками. 

Листки з яйцевидною, еліптичною або яйцевидно-еліптичною пластинкою, коротко загострені, 

дрібно-пилчасто-зубчасті, на дуже коротких черешках, майже сидячі, (0,8) 1-2,5 (4,2) см 

завдовжки і (0,35) 0,5-1,5 (3) см завширшки, зверху світло-зелені, зі споду - блідніші, голі або по 

жилках розсіяно коротко опушені, тоненькі, на зиму опадають. Квітки на коротких квітконіжках, 

поодинокі, в пазухах листків, 0,4-0,6 см завдовжки. Чашечка у вигляді вузенької оторочки з майже 

суцільним краєм, до 0,1 см завширшки. Віночок кулясто-глечиковидний, з відвернутими зубцями, 

зеленувато-білий, з рожевим відтінком. Тичинок 10, з короткими нитками і двома шиловидними 

придатками на спаєвищі. Зав’язь п’ятигнізда. Ягода куляста, до 1 см в діаметрі, чорна, у типової 

форми з синювато-сизуватою поволокою. Цвіте у травні-червні. Тіньовитривала рослина, 

гігромезофіт. Індикатор вологих борів і суборів (А3, В3).  

 Плаун колючий, родина Плаунові. Багаторічна трав’яниста зимово-зелена рослина. 

Стебло довге, 50-200 см завдовжки, повзуче, вкорінюється у меживузлях, зрідка вкрите листками, 

зі скерованими догори одно- або багаторазово-вилчасто-розгалуженими гілками. Листки 

лінійноланцетні, переходять у колючий вітрячок, по краю дрібно-нерівномірно зубчасті, дуже 

відхилені або відігнуті назад, розміщені у 5 рядів. Спороносні колоски (стробіли) поодинокі, 

сидячі, розвиваються на верхівках неспеціалізованих пагонів. Спороносні листки в колосках 

перетинчасті, округло-яйцевидні, коротко-загострені, по краю виїмчасто-зубчасті. Спорангії 

розкриваються щілиною біля їх вершка. Спори зверху гладенькі і тільки при основі на поверхні з 

сітчастими виступами й голочками. Спороносить у липні-вересні. Тіньовитривала рослина, 

мезотроф, гігромезофіт. Індикатор вологих та сирих суборів (В3, В4).  

 Гігрофіти – вологолюбні рослини помірного заболочення.  
 

 Назвіть вологолюбні рослини вашої місцевості.  
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 Характерні для сирих і заболочених типів, відділяють сирі типи від вологих.  

 Прийом «Лісівнича лабораторія». У підручнику «Загальне лісівництво» та довідковій 

літературі відшукайте характеристику рослин-гігрофітів.  

Працюючи з літературою, гуртківці виявляють, що до такого типу рослин належать вільха 

чорна з родини Березові, верба із родини Вербові, багно болотне (родина Вересові), бобівник 

трилистий (родина Вахтові), вовконіг європейський (родина Губоцвіті) та інші.  

 Багно болотне – розгалужений кущ із гілками, вкритими замолоду рудуватою повстю, 0,5-

1,5 м заввишки, із сильним різким запахом. Листки з лінійною пластинкою на короткому черешку, 

на верхівці тупуваті, 1-6 см завдовжки і 0,3-0,7 см завширшки, із загорнутими вниз суцільними 

краями і помітним жилкуванням, зверху темно-зелені, блискучі, знизу вкриті рудуватою повстю, 

шкірясті, на зиму залишаються. Квітки в кількості 20-30 зібрані на кінцях гілочок зонтиковидними 

щитками; квітконіжки до 1,5 см завдовжки, у 2-3 рази довші за віночок, вкриті рудуватими во-

лосками. Чашолистики мають вигляд коротких заокруглених зубців. Віночок білий, з п’ятьма обер-

нено-яйцевидними, тупими, швидкоопадаючими пелюстками, 0,5-0,7 см завдовжки і 0,3-0,4 см 

завширшки. Тичинок 10, трохи довших за віночок, з тичинковими нитками, війчастими при основі. 

Коробочки довгасто-овальні, вкриті залозками, 0,4-0,7 см завдовжки і близько 0,3 см завширшки, 

звисають у різні боки на дуговидно загнутих квітконіжках. Цвіте у травні-червні. Отруйна 

світлолюбна рослина. Оліготроф, гігрофіт. Індикатор сирих і  мокрих борів і суборів (А4, А5, В4, В5).  

 Ситник розлогий (родина Ситникові). Багаторічна трав’яниста, зелена рослина з 

густодернистим повзучим кореневищем. Стебла міцні, у перерізі круглясті, заповнені білою 

паренхімою, тонкоборозенчасті (у живих рослин гладенькі), злегка блискучі, 50-120 см заввишки, 

при основі обгорнуті ясно-бурими безлистими піхвами, після маленької перемички витягнуті (без 

особливо помітного розширення) в довгий (до 15-25 см) гострий прицвітний листочок. Суцвіття 

бокове, зонтикоподібно-волотеве чи більш-менш головчасто- або лопатево-головчасто-скупчене, 

з нерівними, розбіжними, вгорі двічі й більше розгалуженими гілочками. Квітки 2-2,5 мм 

завдовжки, одиничні, розставлені або зближені біля кінця гілочок. Прицвітки дрібні, яйцевидні, 

гоструваті. Листочки оцвітини лінійно-ланцетні, гострі, майже рівні або зовнішні листочки трохи 

довші, зеленуваті, злегка іржаві часто-обведені, по краях вузькоперетинчасті. Тичинки 1,5 мм 

завдовжки, пиляки їх майже дорівнюють ниткам. Коробочка обернено-яйцевидна, бурувата, 

блискуча, вгорі вдавлена, майже дорівнює оцвітині або трохи коротша від неї. Насіння довгасто -

яйцевидне, приблизно 0,5 мм завдовжки, іржавого кольору. Цвіте у червні-липні. Технічна 

рослина. Тіньовитривалий вид, мезотроф, гігрофіт. Індикатор сирих та мокрих суборів (В4, В5).  

 V. Закріплення знань. Прийом «Наукова лабораторія». 

 Використовуючи літературні джерела, довідники й інтернет-ресурси, розділити запропо-

новані лісові рослини-індикатори по групах за вибагливістю до вологи. Заповнити таблицю.  

 Перелік рослин-індикаторів: андромеда багатолиста, анемона жовтецева, безщитник 

жіночий, бобівник трилистий, буквиця лікарська, вербозілля звичайне, вероніка дібровна, 

горлянка повзуча, комиш лісовий, конвалія травнева, пахучка звичайна, ранник вузлуватий, 

хамерій вузьколистий, чемериця Лобелієва, щавель горобинний, фіалка Рівінієва, ситник 

розлогий, орляк звичайний, дзвоники персиколисті, вовконіг європейський. 
 

Характеристика рослин-індикаторів за вибагливістю до вологи  

Ксерофіти Ксеромезофіти Мезофіти Мезогігрофіти Гігрофіти 

     
  

 Примітка. При виконанні завдання можна запропонувати свій ряд рослин.  
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 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Шишкофон». 

 Вихованці гуртка і характеризують рослини-індикатори за вибагливістю до вологи, 

використовуючи заповнену таблицю.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Виконати навчальний проект на тему «Характеристика рослин-індикаторів та їх 

екологічних груп за вибагливістю до вологи».  

 

      Заняття 24  
 

Тема. Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до 

багатства ґрунту.  

 Мета. Ознайомити юних лісівників із рослинами-індикаторами та їх екологічними групами 

за вибагливістю до багатства ґрунту. Навчити характеризувати рослини-індикатори й визначати 

за ними типи ґрунтових відмін, що впливають на формування лісової рослинності, показати вплив 

кислих ґрунтів на рослинний склад, формувати знання про взаємовплив ґрунту на ріст і розвиток 

лісу і лісу на ґрунт. Виховувати патріотичні почуття до України і власної малої батьківщини, 

бережливе ставлення до ґрунтів та природи.  

 Обладнання. Карти ґрунтів України, району, підручники, посібники, колекції ґрунтових 

розрізів, гербарії, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Рослини-індикатори, екологічні групи, ґрунтові відміни, 

ґрунтовий розріз, ґрунтові горизонти.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап. Прийом «Аукціон».  

 Юні лісівники називають та відшукують у гербарних зразках  рослини-індикатори за 

вибагливістю до вологи. Характеризують їх.  

 Забезпечення гуртківців роздавальним та дидактичним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бліцопитування.  

 1. З курсу біології рослин пригадайте, що таке ґрунт.  

 2. Які типи ґрунтів ви знаєте?  

 3. Які ґрунтові відміни найпоширеніші у вашій місцевості?  

 4. Що вам відомо про лісові ґрунти?  

 5. Проаналізуйте залежність лісової типології від ґрунтів.  

 6. Як, на вашу думку, ліси впливають на ґрунт?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Ґрунти - багатофункціональні системи, які мають велике екологічне значення. Вони 

виконують функцію середовища існування, акумулятора і джерела речовин та енергії для 
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організмів, проміжної ланки між біологічним і геологічним колообігами, захисного бар’єру і умов 

нормального функціонування біосфери в цілому. Все це створює екологічний потенціал ґрунтів. 

Тому для науково-обґрунтованого ведення лісового господарства лісівники повинні вміти 

характеризувати рослини-індикатори й визначати за ними типи ґрунтових відмін, що впливають 

на формування лісової рослинності, визначати вплив кислих ґрунтів на рослинний склад, 

взаємовплив ґрунту на формування лісу та лісу на ґрунт.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Картографічна лабораторія». 

 4.1. Коротка характеристика ґрунтів з використанням «Карти ґрунтів України». 

Розповідь з елементами бесіди.  
 

  З курсу «Біології рослин» та «Фізичної географії України» пригадайте, що таке ґрунт. 

Охарактеризуйте найпоширеніші ґрунтові відміни вашої природної зони.  
 

 Незважаючи на те, що Україна займає відносно невелику територію, ґрунтово-рослинний 

покрив її досить різноманітний і своєрідний. В результаті ґрунтового картографування виявлено 

близько 750 видів та відмін ґрунтів.  
 

 Завдання. Використовуючи географічні карти, визначте якими ґрунтами 

характеризуються зони Полісся, Лісостепу, Степу.  
 

 В північній частині України – на Поліссі, в Передкарпатті та частково в лісостеповій зоні на 

борових терасах поширені дерново-підзолисті ґрунти.  

 Вони характеризуються виразно виявленим вертикальним профілем, розчленованим на 

генетичні горизонти.  

 Сформувалися дерново-підзолисті ґрунти на безкарбонатних, давньоалювіальних, водно-

льодовикових і моренних відкладах піщаного, супіщаного й суглинкового механічного складу.  

З дерново-підзолистих ґрунтів найбільш поширені такі відміни: підзолисті борові піски, 

дерново-слабопідзолисті і глинисто-піщані ґрунти, дерново-слабопідзолисті супіщані, дерново-

середньопідзолисті супіщані та суглинкові ґрунти. Вони мають легкий механічний склад, слабку 

гумусованість (від 0,3-0,5% до 1,5-2,5% гумусу). Гумус грубий, з великою кількістю 

слабомінералізованих органічних решток.  

 Ґрунтово-вбирний комплекс (ГВК) ненасичений основами (20-70%), має високий вміст 

обмінного водню й алюмінію і, як наслідок, кислу та дуже кислу реакцію ґрунтового розчину.  
  

 Пригадайте з курсу хімії, як за допомогою індикаторів визначити кислу реакцію ґрунту.  
 

 Дернові і лучні ґрунти залягають на зниженнях рельєфу Полісся й по річкових долинах в 

усіх зонах України. Зрідка бувають і на підвищеннях елементу рельєфу, на колишніх лісових 

галявинах та у вододільних слабодренованих зниженнях по периферії боліт. За механічним скла-

дом дернові й лучні ґрунти бувають піщані, глинисто-піщані, супіщані та суглинкові. У верхньому 

горизонті мають 3-5% гумусу. У відмін важчого механічного складу гумусу більше. Порівняно з 

дерново-підзолистими ґрунтами, дернові й лучні – слабокислі, часом навіть нейтральні.  

 Своєрідну групу становлять дерново-карбонатні ґрунти (рендзини), які формуються в 

умовах надмірного зволоження на продуктах вивітрювання крейди і мергелів.  

 Звичайні дерново-карбонатні ґрунти мають темно-сірий гумусовий горизонт товщиною до 

15-20 см. Переважають супіщані легкосуглинкові й піщано-середньосуглинкові. Вміст гумусу 

коливається від 1,7% до 5% в залежності від механічного складу.  
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 Сірі лісові ґрунти займають в Україні великі площі. Особливо вони поширені в 

лісостеповому Правобережжі - на Подільській і Придніпровській височинах. Поділяються на: 

світло-сірі, сірі й темно-сірі. Найістотніші відмінності їх полягають у тому, що вони мають краще 

розвинений гумусово-елювіальний горизонт, незначний підзолистий і чіткий ілювіальний.  

 Гумус у верхньому горизонті світло-сірих ґрунтів становить 1,2-2,5%, рН дорівнює 5,5-

6,0%. Вміст гумусу в гумусово-алювіальному горизонті сірих лісових ґрунтів збільшується до 2-

3%, а рН дорівнює 5,8-6,2%, що свідчить про їх меншу кислотність.  

 Темно-сірі ґрунти значно багатші на поживні речовини, зокрема на азот і калій. Фосфор у 

них перебуває в доступній для рослин формі. За фізичними властивостями ці ґрунти кращі за 

світло-сірі й сірі лісові.  

 Чорноземні ґрунти займають найбільшу площу в Україні. Різні підтипи і відміни їх 

поширені в лісостеповій та степовій зонах.  

 Чорноземи утворюються під трав’яною лучно-степовою і степовою рослинністю, яка дає 

нейтральні продукти розкладу. Ці ґрунти мають темний колір, який з глибиною поступово 

слабшає й переходить у колір підстилаючої ґрунтотворної породи.  

 Це говорить про те, що гумус насичується кальцієм, магнієм та стає малорухливим. 

Малорухливі також і мінеральні колоїди.  

 Основною властивістю чорноземів є високий вміст гумусу. У верхньому горизонті він 

становить від 4-5 до 6-8%. Їх вбирний комплекс насичений кальцієм і магнієм у співвідношенні 

10:1; рН дорівнює 6,8-7,0, тобто вони мають нейтральну реакцію. Чорноземи мають великі валові 

запаси поживних речовин. Кількість валового азоту становить 0,10-0,45%,  калію – 1,85-2,50%  та 

фосфору – 0,15-0,50%.  

 У північній смузі лісостепової зони, особливо на Подільській і Придніпровській височинах 

поширені чорноземи опідзолені. Ознаками опідзолення в них є ущільнення нижньої частини 

гумусового горизонту та наявність присипки крем’янки у верхній його частині.  

 Типові (глибокі) чорноземи є основним ґрунтовим покривом лісостепової зони. У 

Правобережній Україні чорноземи - найбільш поширена ґрунтова відміна після сірих лісових 

ґрунтів і чорноземів опідзолених, а в лісостеповому Лівобережжі вони домінують у ґрунтовому по-

криві. Ці ґрунти мають велику товщину гумусового й перехідного горизонтів (80-100 см і більше).  

 Звичайні чорноземи вкривають північну частину степової зони. Вони відрізняються від 

типових чорноземів меншою товщиною горизонтів і вищим заляганням лінії закипання. Гумусу у 

звичайних чорноземах більше, ніж у типових. Гумусність зменшується з півночі на південь від 6 -

8%  (середньогумусні) до 5-6% (малогумусні).  

 Південні чорноземи займають північну частину Причорноморської низовини та південну 

частину рівнинного Криму. Товщина гумусового і перехідного горизонтів разом становить 50-65 

см. Південні чорноземи відрізняються від звичайних меншою кількістю гумусу: у верхньому 

горизонті вона становить 40%. Їх родючість також нижча.  

 Лучно-чорноземні ґрунти поширені на акумулятивних терасових рівнинах лісостепової та 

степової зон. За зовнішнім виглядом вони подібні до чорноземів, але відрізняються від них оглеє -

нням підгумусового горизонту й верхньої частини ґрунтотворної породи у вигляді сизих вохристих 

плям. Вони мають значну кількість гумусу (6-8%), нейтральну реакцію, насичені кальцієм і 

магнієм. При суглинковому механічному складі верхні горизонти мають зернисту структуру.  

 Каштанові ґрунти поширені в південній частині Причорноморської низовини та у північній 

частині рівнинного Криму. Вони утворилися на суглинкових і глинистих лесових породах. Від 
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південних чорноземів каштанові ґрунти відрізняються освітленим темно-сірим забарвленням з 

коричневим відтінком та меншою глибиною гумусового горизонту, меншим вмістом гумусу.  

 Реакція ґрунтового розчину слаболужна (рН – понад 7). У верхньому горизонті міститься 

2,5-3,0% гумусу. Ці ґрунти завжди солонцюваті.  

 Солончаки - це ґрунти, до поверхні засолені легкорозчинними солями в таких кількостях, 

що на них ростуть лише солелюбні рослини – солянки, кермек та ін. Вони бідні на гумус (1-3%) і 

поживні речовини.  

 Ґрунти гірських областей. Найбільш поширеними в Українських Карпатах та Кримських 

горах є бурі лісові ґрунти. Вони мають багато видів і відмін, що утворилися на різних ґрунто -

творних породах. Не мають чітко виявлених елювіальних та ілювіальних горизонтів. У верхньому 

горизонті виявляється від 3-5 до 6-9% гумусу. Проте бурі лісові ґрунти мають світле забарвлення, 

бо гумус в них дрібнозернистий, основну роль у якому відіграють фульвокислоти. Ці ґрунти 

відзначаються значними валовими запасами поживних елементів і забезпечені рухливими 

формами азоту та калію. Бурі лісові ґрунти Українських Карпат мають різко кислу реакцію, рН 

становить 3,5-5,0. Кислотність бурих лісових ґрунтів Кримських гір менша (рН – 5,0-6,0).  
 

 4.2. Трофогенний екологічний ряд. Розповідь.  
  

 Чи завжди ведучим фактором у взаємозв’язку між лісом і середовищем є волога?  
  

 Розглянемо ще один приклад просторових зв’язків між лісом і середовищем, коли волога 

не є ведучим фактором. Продуктивність природних лісів залежить також від механічного складу 

та родючості ґрунту. В природі монолітні екологічні ряди трапляються рідко.  

 Закономірності поширення рослин ускладнюються рельєфом, зволоженістю, неоднорід-

ністю у властивостях геологічних порід, що заважає виконувати порівняння за «чистою» ознакою 

одного механічного складу.  

 При однакових умовах рельєфу механічний склад ґрунтів у лісостеповій зоні змінюється. 

Кварцові піски поступово переходять у глинисті, останні в супіщані ґрунти, а супіски – в суглинки і 

глини. В кліматичних умовах Лісостепу й Південного Полісся такий ряд ґрунтів викликає 

послідовну зміну природних (корінних) насаджень: на пісках – одноярусні соснові з домішкою 

берези насадження середніх і низьких бонітетів (А – бори); на глинистих пісках - двоярусні 

сосново-дубово-березові насадження, сосна високого бонітету (В – субори), на супіщаних ґрунтах 

три-чотириярусні насадження із сосни високих бонітетів (до Іа і Іб), берези – в першому ярусі, 

дуба, липи, клена, граба і чагарників – у ІІ-ІІІ ярусах на супіщаних ґрунтах (С – складні субори, 

сугруди, судіброви); на суглинкових та глинистих ґрунтах – діброви (груди) (D).  

 Необхідно пам’ятати, що рослини, віднесені до певної екологічної групи, зазвичай 

поширюються і в сусідній з нею, але їх площі розповсюдження, кількість особин на одиниці площі 

та розміри будуть дещо меншими, ніж в тих умовах, які є для них оптимальними. Так, в 

надґрунтовому покриві ланок В і С поряд з оліготрофами трапляються мезотрофи, а у ланках С 

поряд з мезотрофами ростуть мегатрофи – представники дібров.  

 Розглянемо поділ рослин на екологічні групи в залежності від вимог до багатства ґрунту.  

 Оліготрофи – рослини-індикатори бідних на поживні речовини ґрунтів. До них належать: 

сосна, береза, брусниця, чорниця, вереск, грушанка зонтична, вероніка лікарська, рокитник, багно 

болотне, зелені мохи, булавоносець сіруватий, верес звичайний.  

 Олігомезотрофи – рослини, що ростуть на бідних і помірно багатих ґрунтах. Заселяють 

субстрати дуже бідні на доступні елементи живлення (камені, скелі, сухі піщані ґрунти, 
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оліготрофні болота, оголене коріння дерев). До цієї екологічної групи відносяться білоус 

стиснутий, брусниця, лохина, волошка сумська, золотушник звичайний, котячі лапки дводомні.  

 Мезотрофи – проміжний тип, рослини, помірно вибагливі до багатства ґрунту. 

Представниками цієї групи рослин є: дуб, липа, ялина, осика, горобина, папоротник орляк, 

медунка вузьколиста, купина лікарська, буквиця, дрік, грушанка однобока, астрагал солодкий, 

бобівник трилистий, вероніка колосиста.  

 Мегатрофи – рослини, що ростуть на багатих ґрунтах і є своєрідними їх індикаторами. До 

них належать ясен, ільмові, клени, бук, граб, смерека, ліщина та багато чагарників; копитняк 

європейський, медунка широколиста, зірочник, купина багатоквіткова, кислиця та ін.  

 Евмезотрофи – рослини, що ростуть в умовах значного й помірного багатства ґрунту, на 

болотах, заболочених луках. В лісах до таких індикаторів належать анемона дібровна, 

вербозілля звичайне, вероніка дібровна, веснівка дволиста.  

 Евтрофи – рослини, вибагливі до багатства ґрунту, надають перевагу вологим 

місцезростанням, багатим гумусом і мінеральними солями. Вони трапляються на низинних 

болотах, заболочених луках, у вологих тінистих лісах. До цієї групи відносяться: адокса мускусна, 

анемони жовтецева і лісова, безщитник жіночий, вороняче око звичайне, гадючник в’язолистий, 

глуха кропива крапчаста, зубниця бульбиста. У ряду, що розглядається, рослини послідовно 

з’являються й зникають, і це надає йому характер закономірного ряду трофогенного заміщення. 

Представники крайніх ланок ряду – борів і дібров – трапляються в перехідних суборових ланках. 

При цьому виявляються риси як екологічної подібності, так і різниці між рослинами – 

компонентами цього ряду.  

 Методика порівняльної екології основується на аналізах фактів наявності або відсутності 

рослин в окремих ланках екологічного ряду. Порівнюючи екологічні ряди і поширення в них 

окремих індикаторів, знаходять специфічне відображення тих або інших факторів середовища, 

встановлюють екологічну подібність і різницю між місцезростаннями.  

 Наприклад, екологічний ряд від борів до дібров, будучи різнорідним за ґрунтовою 

родючістю, може бути представлений рівноцінним за зволоженням місцезростанням.  

 Це може бути тоді, коли ряд складений із таких ланок:  

 1. Бір - зеленомошник з брусницею (А2). 

 2. Субір - зеленомошник з орляком і брусницею (В2).  

 3. Складний субір з орляком, брусницею, ясмеником (С2).  

 4. Діброва із мегатрофами при наявності мезотрофів у першому ярусі деревостану 

(наприклад - дуба) і відсутності їх у всіх під’ярусах (D2).  

 Значок «2» у даному випадку означає середню категорію зволоженості, що називається у 

лісівництві «свіжою». Відповідно, в ряду, що розглядається, суттєва різниця в трофності 

супроводжується однорідністю вимог до вологи. В насадженнях профілю відсутні як обов’язкові 

ксерофіти, так і обов’язкові гігрофіти, бонітети відповідають ряду оптимального для сосни 

зволоження, яке вона отримує у «свіжих» типах лісу.  

 Якщо оцінювати зволоження тільки з боку ґрунтово-гідрологічних умов, не враховуючи 

рослинності та її індикаторів, то важко уявити рівноцінність місцезростань по зволоженню. 

 Наприклад, рівень ґрунтових вод у напрямку від свіжого бору до свіжої діброви різко 

понижується. Цей факт говорить про рівнозначність екологічного зволоження, що відбувається за 

рахунок нерівності ґрунтово-гідрологічних умов. У даному випадку рівність екологічного 

зволоження піску й суглинку здійснюється в природі при умові більш високого розташування 
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ґрунтових вод у пісках, тобто, в ґрунтах менш вологоємних і нездатних подавати воду до 

кореневих систем рослин при глибокому їх заляганні.  

 Отже, в ряду, що розглядався, в якості головного фактору виступає механічний склад 

ґрунту, що обумовлює його родючість (трофність) і лісогосподарські особливості насаджень. 

Співвідношення піску й глини – важливий показник ґрунтової родючості: чим більше глини, що 

вміщує колоїдні частинки, – тим родючіші ґрунти.  

 Одночасно із глинистістю ґрунту суттєвий вплив на рослинність мають фізичні властивості 

(зв’язаність, структура, водні, повітряні, теплові та інші властивості), які різноманітні внаслідок 

різниці в механічному складі.  

 Вплив лісу на ґрунт також не однаковий вздовж ряду. Від борів до дібров, внаслідок 

послідовного зростання змішування листяних порід і збільшення їх органічного опаду, проходить 

додаткове нарощування родючості ґрунту.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Творча лабораторія».  

 Заповнити таблицю за прикладом:  

           

            Таблиця.  

     Трофогенний екологічний ряд  

Типи лісів 

Бори Субори Сугруди Груди 
Ґрунтові 

відміни. 

Рослини- 

індикатори 

Ґрунтові 

відміни 

Рослини–

індикатори 

Ґрунтові 

відміни 

Рослини-

індикатори 

Ґрунтові 

відміни 

Рослини - 
індикатори 

Дерново-

підзолисті 
 

 

 

Дернові 

 

 
 

Торф’я-

ники 

Сосна, 

береза, 

брусниця, 

чорниця, 

вереск. 

Ясен, 

ільмові, 

клени, 

бук, граб. 

Купина, 

кислиця, 

багно 

болотне, 

зелені 

мохи. 

      

  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Застосовуючи знання і використовуючи гербарні зразки, юні лісівники поділяють рослини 

на екологічні групи в залежності від вимог до багатства ґрунту. Називають рослини-індикатори 

трофогенного ряду, роблять висновки про важливість цих рослин та їх груп для визначення 

лісової типології.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Закінчити роботу по заповненню таблиці. Опрацювати конспект.  
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Заняття 25  
 

Тема. Практична робота №11. Вивчення рослин-індикаторів та їх екологічних груп за 

вибагливістю до вологи і родючості ґрунту.  

Мета. Закріпити знання про процеси ґрунтотворення, основні закономірності 

географічного поширення, типи ґрунтів, рослини-індикатори та їх екологічні групи по відношенню 

до вологи і родючості ґрунту, визначати за гербарними зразками ці рослинні види. Навчити 

прогнозувати за рослинністю типологію лісів різних природних зон України. Виховувати 

бережливе ставлення до ґрунтів і рослинності. Формувати вміння організовувати самоосвіту з 

лісівництва і екології,  прагнути самовдосконалення.  

Обладнання. Навчальна та науково-популярна література, «Фізична географія України», 

карти ґрунтів і рослинності України, колекція ґрунтових розрізів, гербарії, фотодокументи , 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Процеси ґрунтотворення, типи ґрунтів, закономірності їх 

географічного поширення, рослини-індикатори, екологічні групи.  

Тип заняття. Систематизації та корекції знань. Практична робота.  
 

     Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Оформлення практичної роботи.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

1. Забезпечення вихованців гуртка роздавальним та дидактичним матеріалом.  

2. Розподіл на ланки.  

3. Інструктаж із БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Мозковий штурм».  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте найпоширеніші у вашій місцевості ґрунтові відміни.  

2. Від яких умов залежить місцезростання різних типів лісів?  

3. Пригадайте, що таке рослини-індикатори. Які лісорослинні умови можна за ними 

визначити?  

4. Яке значення рослин-індикаторів у лісогосподарському виробництві?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Вивчивши теоретичний матеріал, ми вмітимемо використовувати знання процесів 

ґрунтотворення, основні закономірності географічного поширення, типи ґрунтів, рослини-

індикатори та їх екологічні групи по відношенню до вологи й родючості ґрунту в практичній 

діяльності, визначати ці рослинні види, прогнозувати за рослинністю типологію лісів різних 

природних зон України.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Наукова лабораторія».  

Робота виконується за інструктивною карткою у парах.  
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Інструктивна картка  

1. Використовуючи ґрунтові розрізи і літературні джерела, відшукайте типи 

найпоширеніших ґрунтів вашої місцевості, розділіть їх за механічним складом та родючістю на 

дерново-підзолисті піщані, супіщані, суглинкові; сірі лісові; торф’яники; чорноземи; ґрунти гірських 

областей тощо. Дайте їм характеристику.  

2. За гербарними зразками розділіть рослини-індикатори на екологічні групи: оліготрофи, 

олігомезотрофи, мезотрофи, мегатрофи, евмезотрофи, евтрофи. Визначте перехідні групи 

рослин на межі різних умов місцезростання.  

Заповніть таблицю. Прийом «Творча лабораторія». 
 

Екологічні групи рослин в залежності від вимог до багатства ґрунту 
 

 

 

 

 

 
 

3. За даними про місцезростання рослин, при створенні гербарію визначте типи лісу, 

зробивши висновки про ґрунтові відміни тієї місцевості та про переважаючу деревну рослинність.  

V. Оформлення практичної роботи, підготовка до виконання навчального проекту 

на тему «Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до родючості 

ґрунту». Вихованці гуртка оформляють практичну роботу, записуючи в зошити спостереження й 

дослідження, роблять висновки.  

Для виконання навчального проекту  визначають джерела інформації. 

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

На сьогоднішньому занятті ми практично удосконалили знання про процеси ґрунто-

творення, основні закономірності географічного поширення, типи ґрунтів, рослини-індикатори та 

їх екологічні групи по відношенню до вологи і родючості ґрунту, визначили за гербарними 

зразками ці рослинні види, дали ім ботанічну й лісівничу характеристику. Тепер ми маємо 

можливість прогнозувати за рослинністю типологію лісів різних природних зон України.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Виконати навчальний проект на тему: «Характеристика рослин-індикаторів та їх 

екологічних груп за вибагливістю до родючості ґрунту».  

 

Заняття 26 
 

Тема. Характеристика трофотопних типів лісів. Бори. Типологія соснових лісів: 

зеленомохові, чорницево-зеленомохові, чорницеві, лишайникові, орлякові, квасеницеві та 

зірочникові соснові ліси.  

Мета. Продовжувати характеризувати трофотопні типи лісів, дати поняття про бори, як 

переважаючий тип лісових насаджень України, вивчити типологію соснових лісів на прикладі 

трофогенного ряду і рослин-індикаторів, навчити визначати її, дати визначення похідним 

деревостанам. Формувати вміння визначати морфологію місцевих лісів, висловлювати судження 

про необхідність знань для науково-обгрунтованого ведення лісового господарства.  

Оліготрофи Олігомезотрофи Мезотрофи Мегатрофи Евмезотрофи Евтрофи 

Сосна,  

береза,  

чорниця, 

вереск  

     



 

185 

 

Обладнання. Наукова та науково-методична література, фотодокументи, гербарії 

шпилькових насаджень у різних фазах розвитку і трав’янистих рослин. 

Базові поняття та терміни. Типологія соснових лісів: зеленомохові, чорницево-

зеленомохові, чорницеві, лишайникові, орлякові, квасеницеві, зірочникові, рослини-індикатори.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу. 

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Визначення ступеня готовності гуртківців до заняття, теми, мети та основних форм і етапів 

роботи. Забезпечення їх матеріалами для проведення занять. Створення позитивного настрою.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Експрес-опитування».  

1. Перерахуйте відомі вам типи лісів. Охарактеризуйте бори.  

2. До якого відділу належать шпилькові насадження? Чому?  

3. Які дерева переважають у сосновому лісі?  

4. Назвіть рослини-індикатори соснових лісів.  

5. На чому основується методика порівняльної екології?  

6. Розшифруйте поняття «ацидофільний варіант типів лісу».  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для борів характерні різні типи лісу за родючістю ґрунту і зволоженістю. Саме від цих 

лісорослинних умов залежить продуктивність деревостану. Знання лісової типології, рослин-

індикаторів має велике теоретичне значення для науково-обгрунтованого відтворення та 

відновлення борових лісостанів.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Мандрівка».  
 

4.1. Типи борів. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Проблемна ситуація. Уявіть, що ви зайшли у чистий сосновий ліс. На що ви звернете 

увагу в першу чергу?  
 

 (Юні лісівники, у першу чергу, звернуть увагу на дерева і чагарники).  

 Так, бори характеризуються шпильковими насадженнями, але, крім того, це площі з 

низьким ступенем родючості ґрунтів, що властиво або для глибоких пісків (піщані гряди, горби), 

або для надлишкового зволоження сфагнових торф’яників. У борах зростають чисті соснові (з 

сосни звичайної), іноді з невеликою участю берези (з берези повислої і пухнастої) насадження 

різних класів бонітету - від І до V.  

 Для борів властиві наступні типи лісу - сухий сосновий бір, свіжий сосновий бір (бір-

зеленомошник, бір-брусничник), вологий сосновий бір (бір зеленомошник-чорничник), сирий 

сосновий бір (бір-довгомошник), мокрий сосновий бір (мшара).  
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 Найбільш продуктивні насадження властиві для свіжих і вологих борів. У даних типах 

лісорослинних умов частіше трапляється й береза повисла. У сирих і мокрих – поряд з нею 

поширена береза пухнаста. Підлісок у борах відсутній. Іноді, особливо біля сосново-дубових 

насаджень, у підліску зустрічаються дуже низькорослі екземпляри дуба звичайного. Живий 

надґрунтовий покрив складається з невибагливих до ґрунтових умов трав’янистих, чагарникових, 

мохових і лишайникових видів.  
 

 Чи траплялися вам у соснових насадженнях мохи?  Так.  
 

 Отже, у соснових лісах вам часто траплялися мохи. Такі ліси називають зеленомоховими.  

 Зеленомохові соснові ліси займають вологі екотопи з більш розвинутими дерново-

підзолистими ґрунтами і нестійким водним режимом. Бори такого типу поширені по всьому 

Українському й Малому Поліссі. Вони вкривають підвищені елементи слабопогорбованого 

рельєфу та плескаті вирівняні ділянки річкових терас. Їхні ценози характеризуються одноярусним 

деревостаном, утвореним переважно сосною звичайною віком 40-90 років, яка піднімається вгору 

на 20-22 м. Невелику домішку становлять дуб звичайний і береза повисла, які займають другий 

ярус. Підлісок зазвичай не виражений, поодиноко зростають крушина ламка й горобина звичайна.  

 Трав’яно-чагарниковий покрив - нещільний, переважно складений бореальними видами 

без чіткого домінування якогось із них: віхалкою гіллястою, ожикою волосистою, золотушником 

звичайним, вересом звичайним, веснівкою дволистою, одинарником європейським, щитником 

шартрським тощо. Добре розвинений моховий ярус з плевроція Шребера і диктрана 

зморшкуватого, які утворюють майже суцільний килим.  

 Окремі, невеликі за площею плями в наземному покриві борів-зеленомошників утворюють 

плауни – сучасні родичі гігантів кам’яновугільного періоду лепідодендронів. Найбільш поширений 

з них плаун булавовидний. Соснові ліси, які розміщуються біля населених пунктів, хара-

ктеризуються переважанням похідних асоціацій. Тут, внаслідок антропогенного впливу, соснові 

ліси зеленомохові трансформувались в похідні угруповання. Вони мають спрощений склад та 

будову ценозів, розріджений моховий покрив. Найбільш поширеними серед них є угруповання 

соснових лісів злакових з домінуванням у травостої мітлиці тонкої, рідше – костриці овечої.  
 

 В які ліси ви найчастіше ходите збирати чорницю й лохину?  
 

 Соснові ліси чорницево-зеленомохові сформувалися на нижніх частинах схилів та в 

улоговинах на добре зволожених місцях. Ліси цього виділу тяжіють до свіжих дерново-

підзолистих піщаних ґрунтів з розвиненим гумусовим горизонтом. Характеризуються тим, що 

перший ярус сформований сосною звичайною у віці 45-50 років, Іа-І бонітетів, заввишки 22-25 м, 

постійно трапляється береза. У другому ярусі зростає дуб звичайний. На менш багатих 

різновидах ґрунтів він трапляється постійно, але поодиноко; на багатих – з добрим підростом, у 

віці 35-40 років і 18-20 м заввишки, утворює досить щільний другий ярус.  

 Підлісок виражений крушиною ламкою, ліщиною звичайною та бруслиною бородавчастою. 

Трав’яно-чагарниковий покрив зазвичай буває середньощільним і невисоким, відзначається 

домінуванням чорниці. Її постійними супутниками є бореальні лісові види: одинарник 

європейський, веснівка дволиста, ожика волосиста, моління голуба, грушанка круглолиста та 

інші. В моховому покриві переважають плевроцій Шребера й дикран зморшкуватий, в більш 

вологих екотопах значна доля гідрофільних сфагнових мохів.  

Соснові ліси чорницеві представлені як чорницевими, так і молонієво-чорницевими 

ценозами. Ліси займають низинні рівнини, де умови вологості ніби перехідні від лісових до 
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болотних. Деревостан у них високобонітетний. Особливістю цих лісів є поширення берези і 

чагарниковий ярус (підлісок) з крушини. Такі ліси на схилах не зустрічаються.  

 Нижче в рельєфі, на більш зволожених ділянках, розміщуються соснові ліси молінієві, для 

яких характерним є поширення таких видів як лохина, багно звичайне, а в моховий покрив серед 

зелених мохів включаються зозулин льон або рунянка звичайна та мохи роду сфагнум.  
 

 На якому типі лісового рельєфу вам найчастіше траплялися лишайники?  
 

 Соснові ліси лишайникові характерні для борових терас із хвилястим рельєфом. Вони 

займають 1-2% всієї площі соснових лісів Українського Полісся. Ці ліси пов’язані з бідними 

піщаними дерново-слабопідзолистими ґрунтами з глибоким заляганням підґрунтових вод. Їм 

властивий одновидовий деревостан, складений низькобонітетною сосною.  

 Підлісок не формується, поодиноко трапляється зіновать Цінгера. Трав’яний покрив 

нещільний. Звичайними видами травостою є булавоносець сіруватий, юринея 

несправжньоволошкова, астрагал піщаний, червець однорічний, ушанка густоцвіта, шпрегель 

п’ятитичинковий тощо. Лишайниковий покрив зазвичай густий, утворений трьома-п’ятьма видами 

роду кладонія і центарія, відомих під назвою оленячий мох.  

Характерним для соснових лісових масивів, які розміщуються на підвищених світлих 

ділянках серед мохів, є зростання конвалії травневої, яка місцями утворює значні плями.   

 На рівних ділянках з родючими дерново-середньопідзолистими супіщаними ґрунтами 

зростають соснові ліси орлякові. Ці угруповання характеризуються високопродуктивним 

деревостаном, в якому переважає сосна звичайна з домішкою дуба звичайного й берези 

повислої. У трав’яному покриві виділяється папороть-орляк, грушанка круглолиста, плауни, 

чорниця, брусниця, осока верещатникова, наявні види, що трапляються у дубово-соснових лісах: 

купина пахуча, або лікарська, герань криваво-червона, перлівка поникла та ін. За флористичним 

складом цього ярусу сосняки орлякові є найбільш багатими серед усіх соснових лісів Полісся і 

являють собою перехідну ланку між сосновими лісами (борами) й дубово-сосновими (суборами).  
 

 4.2. Похідні деревостани. Бесіда.  
 

 Поміркуйте, які деревостани можна віднести до похідних?  
 

 В результаті антропогенного впливу на значній площі, зазначених вище типів лісу, 

відбулася зміна порід. На місці корінних типів деревостанів сформувались похідні деревостани, 

представлені грабняками, грабняками з горіхом чорним, грабняками з сосною Веймута, 

ясеничниками, кленовниками, березняками, порослевими дубняками, дубняками з дуба 

червоного, бучняками, ялинниками, модринниками, яворняками, липняками, топольниками, 

сосняками, сосняками з дубом червоним, сосняками з сосни австрійської, вільшанниками, 

акаційниками, осичниками, в’язовниками, вербняками та ін.  

 Березові ліси з берези повислої сформувалися на місці вирубаних або вигорілих корінних 

соснових і дубово-соснових лісів. Вони є досить поширеними, але великих масивів не утворюють, 

зустрічаючись невеликими ділянками в комплексі з лісами, на місці яких утворилися. Для них 

характерна неоднорідність поширення – найбільші їх площі трапляються в центральній, східній та 

західній частині поліської зони, а досить незначні площі відмічені на півночі й півдні. Деревостан з 

берези може досягати висоти 25 м і більше. Властивість берези давати пенькові паростки 

призводить до утворення багатостовбурних кущоподібних особин, які менш довговічні й не 

досягають зазвичай таких розмірів, як насіннєві.  
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 Березові ліси рідко досягають значного віку. Зазвичай до того часу, коли вони входять у 

категорію стиглих і перестиглих, зміна порід у них уже завершена, їх змінюють соснові й дубово-

соснові ліси з домішкою берези повислої. Тому тут переважають молодняки, значно менше 

середньовікових насаджень.  

 Березові ліси з монодомінантним деревостаном відмічаються спорадично, разом з бере-

зою повислою значну участь тут беруть сосна звичайна, дуб звичайний, осика, вільха клейка, у 

зниженнях – також береза пухнаста. Висота такого деревостану – 16 м. Підлісок сформований 

крушиною ламкою з домішкою горобини звичайної та верби попелястої. Трав’яно-чагарниковий 

ярус середньогустий і різноманітний за складом. Основу складають лісові бореальні види, під 

світлий намет деревостану проникають також лучні види й види узлісь. Березові ліси не мають 

специфічних видів, вони «наслідують» трав’яно-чагарниковий покрив тих угруповань, на місці 

яких утворилися, і можуть бути зеленомошними, орляковими, чорничними та молінієвими.  

 За такими принципами утворюються інші похідні деревостани, такі як ясеничники, бучняки, 

кленовники, порослеві дубняки, дубняки з дуба червоного, ялинники, яворняки, липняки, 

топольники тощо.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Мозковий штурм».  

 1. Які насадження називаються боровими?  

 2. Використовуючи конспект, літературні джерела поділіть бори на типи.  

 3. Охарактеризуйте соснові ліси, які розміщуються біля населених пунктів. Які їх 

особливості?  

 4. Чим відрізняються соснові ліси чорницево-зеленомохові від чорницевих?  

 5. Які деревостани називаються похідними?  

 6. Охарактеризуйте, за вибором, похідні кленові, ясенові, порослеві дубові, ялинові, липові 

деревостани.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Під час проведення заняття ми ознайомилися з боровими насадженнями і виявили, що 

вони найбільш поширені в Україні та мають свою типологію. Багато типів соснових насаджень 

зростає і в нашій місцевості. Важливо й те, що вони відносяться до ацидофільних варіантів типів 

лісу і можуть зростати на кислих ґрунтах. Вивчили ми й те, як утворюються малопродуктивні 

похідні деревостани. Отже, для того, щоб похідні деревостани менш поширювалися - потрібно 

планове ведення лісового господарства на науковій основі.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Дати характеристику будь-якому типу борів (за вибором). Розпочати роботу над вико-

нанням навчального проекту на тему «Характеристика трофотопних типів лісів свого регіону».  

 

Заняття 27  
  

Тема. Субори. Дубово-соснові ліси. Сосново-дубові, березово-соснові, сосново-

дубово-грабові та березові ліси. Діброви. Судіброви. Характерні особливості темних і 

світлих широколистяних лісів. Ранньовесняні ефемероїди як індикатори темних листяних 

лісів.  

 Мета. Дати поняття про субори, діброви, судіброви, навчитися характеризувати дубово-

соснові, сосново-дубові, березово-соснові ліси за ґрунтовими відмінами та переважаючою росли-

нністю, вивчити особливості темних і світлих широколистяних лісів, показати ранньовесняні ефе -

мероїди як індикатори темних листяних лісів, виховувати бережливе ставлення до ґрунтів та 
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лісової рослинності. Формувати вміння ефективно використовувати лісові ресурси у народному 

господарстві.  

 Обладнання. Підручники, посібники, науково-популярна література, гербарії, фото 

лісових масивів, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Субори, діброви, судіброви, темні та світлі широколистяні 

ліси, ранньовесняні ефемероїди, індикатори.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення  підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

     Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Забезпечення юних лісівників роздавальним та дидактичним матеріалом, комп’ютерною 

технікою. Постановка мети і завдань заняття (гуртківці  разом з керівником). 

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

 1. Пригадайте, які типи лісів ви знаєте?  

 2. Які насадження називаються боровими?  

 3. Розділіть бори за типами. До яких варіантів типів лісу вони належать?  

 4. Яка особливість соснових лісів лишайникових?  

 6. Охарактеризуйте похідні деревостани,  

 7. Які типи мішаних та листяних лісів вам відомі? Чим вони характеризуються?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Вивчивши класифікацію типів лісорослинних умов, типів лісу як природної основи ведення 

лісового господарства, ми зможемо пояснити причини різноманітності природних насаджень, 

спираючись на фактори навколишнього середовища і біоекологічні (лісівничі) властивості 

деревних порід, класифікувати насадження за їх суттєвими ознаками, об’єктивно оцінювати стан 

лісів та вести раціональне господарювання в них.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
  

 4.1. Субори. Дубово-соснові ліси. Сосново-дубові, березово-соснові, сосново-дубово-

грабові й березові ліси. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Що таке субори? Чим вони відрізняються від борів?  
  

 Субори (В) становлять основну частину лісів Українського Полісся. Цей тип близький до 

борових, але з підвищеним лісорослинним ефектом.  

 Субори характеризуються відносно бідними ґрунтами: піщаними, супіщаними або сугли-

нковими прошарками невеликої потужності, легко-супіщаними, торф’яниками бідних різновидів 

перехідних боліт. Вони також відносяться до ацидофільного віріанту типів лісу. Для суборів 

характерні наступні типи лісу – сухий дубово-сосновий субір, свіжий дубово-сосновий субір 
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(субір-зеленомошник, субір-брусничник), вологий дубово-сосновий субір (субір-чорничник), сирий 

березово-сосновий субір (субір-довгомошник), мокрий березово-сосновий субір (багно, согра).  

 У суборах зростають соснові насадження І-V класів бонітету з різною участю берези, дуба 

звичайного, осики та вільхи чорної. Найбільш продуктивні деревостани сосна звичайна створює у 

свіжих і вологих суборах. У цих типах лісорослинних умов утворюються найбільш складні за 

своєю будовою насадження та досить сприятливі умови для природного поновлення. У суборах 

трапляються похідні насадження берези повислої, осики, дуба звичайного. У вологих і сирих 

типах лісу домішується вільха чорна. Перша з них створює досить продуктивні деревостани, а дві 

інші – малопродуктивні, низькорослі. В залежності від вологості ґрунту у підрості зустрічаються 

всі перераховані вище деревні породи, а у підліску – горобина звичайна, крушина ламка, різні 

види верб, бруслина бородавчаста, рододендрон жовтий. У живому надґрунтовому покриві 

поширені багаточисельні трав’янисті, чагарникові види, мохи та лишайники, які за своїми 

екологічними вимогами відносяться до невибагливих і маловибагливих рослин.  
 

 4.2. Характеристика суборових типів лісу. Розповідь з елементами бесіди.  
  

Прослухавши інформацію про субори, назвіть основні типи лісів та визначте головні 

лісоутворюючі породи.  
 

 Дубово-соснові ліси. Окрім сосняків, у зоні Українського Полісся трапляються ліси з дубом, 

так звані мішані ліси.  

 За кліматичними умовами все Полісся належить до зони мішаних, або широколистяно-

хвойних лісів. Мішані дубово-соснові ліси (субори) переважають в Поліссі, але частково, в 

результаті вибіркової рубки, вони перетворилися на сосняки.  

 Ці ліси екологічно й ценотично пов’язані з дубовими лісами і збагачені неморальними 

видами. Вони розміщуються на плескатих верхівках горбів, рівнинних або слабознижених 

ділянках. Ґрунти цих лісів більш багаті, ніж чистих сосняків: для них характерні дерново-

підзолисті супіщані, з прошарками суглинків та помірним, але достатнім зволоженням. На відміну 

від чистих соснових лісів, дубово-соснові не пристосовані до сухих або перезволожених умов.  

 Багаті ґрунти забезпечують більш складний, ніж в соснових лісах, склад і будову лісових 

угруповань. Якщо перейти з соснового лісу в дубово-сосновий, то відразу стане помітною велика 

щільність лісового флоронаселення. Дерева тут розташовують свої крони у два яруси: верхній 

(25-27 м) утворює сосна звичайна іноді з домішкою берези повислої, а нижній (16-18 м) – дуб 

звичайний. Його ярус менш густий і бонітет дуба нижчий ніж сосни, яка в таких місцях 

розвивається досить добре й має найвищу життєвість.  

 У підліску домінує крушина ламка, трапляється ліщина звичайна. Залежно від того, які 

види тут переважають, виділяють ліщинові та крушинові субори.  

 Трав’яно-чагарниковий ярус також відрізняється своїм багатством. Основу флористичного 

ядра складають переважно бореальні види з домішкою неморальних. В складі видів – чорниця, 

щитник шартрський, ожика волосиста, веснівка дволиста, ортилія однобока. Групу неморальних 

видів тут утворюють купина пахуча, перлівка поникла, яглиця звичайна, зірочник ланцетовидний.  

 У цих лісах можна побачити лілію лісову, любку дволисту й деякі інші червонокнижні 

рослини. Відсутній суцільний моховий покрив. Мохи утворюють тільки окремі куртини серед 

мікрозападин, навколо стовбурів, на пеньках, купинах, на місцях вогнищ.  

 Сосново-дубові ліси конвалієві мають фрагментарне поширення на плоских вершинах 

водороздільних пагорбів, їхніх схилах і незначних зниженнях з характерними дерново-
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підзолистими ґрунтами. В трав’яному ярусі найбільше поширена конвалія травнева. Вона 

утворює тут на більш освітлених місцях суцільні куртини, а в затінених – зростає невеликими 

групами або поодиноко.  

 Сосново-дубові ліси зірочникові займають значні площі, але зустрічаються невеликими 

масивами на підвищеннях добре дренованих межиріч з лесовими відкладами, на яких фор -

муються світло-сірі опідзолені ґрунти. Рідше вони займають багаті різновиди дерново-підзолистих 

ґрунтів, які підстилаються карбонатною мореною. Ці ліси відзначаються високоповнотними та 

продуктивними (І-ІІ бонітет) деревостанами. Їхню основу складають дуб звичайний і сосна 

звичайна (перший ярус заввишки 22-24 м), граб звичайний (другий розріджений  ярус заввишки 

15-17 м). На легких ґрунтах питома вага сосни збільшується, а граба – зменшується.  

 Дещо менше трапляються дубово-соснові ліси крушинові та дубово-соснові ліси ліщинові.  

 Характериними особливостями дубово-соснових лісів є наявність двоярусного 

деревостану, ярусу підліску, а також видове багатство трав’яно-чагарникового ярусу, в якому 

поєднуються бореальні і неморальні види.  

 Сосново-дубово-грабові ліси представлені переважно ценозами асоціацій сосново-

дубово-грабових лісів квасеницевих та зірочникових. Мають нерівномірне поширення. Ці ліси 

зростають на сірих і світло-сірих лісових суглинкових ґрунтах на лесі та лесовидних суглинках в 

умовах підвищеної вологості й тінистості. Високоповнотні та високопродуктивні деревостани 

утворюють дуб і сосна, які переважають у першому ярусі, та граб - у другому. На бідніших 

супіщаних ґрунтах у деревостані зростає роль сосни. Для цих лісів характерна постійна участь 

бореальних, менш вимогливих до багатства ґрунтів видів: веснівки дволистої, одинарника 

європейського, квасениці звичайної та ін. Внаслідок вирубок ці ліси зазнали змін. Цілеспрямована 

вирубка дуба в їх деревостанах призвела до утворення похідних грабово-соснових або соснових, 

з підліском із ліщини звичайної, лісів із домінуванням квасениці звичайної у травостої. Крім 

домінуючих видів, у трав’яному покриві цих лісів зростають такі неморальні види, як копитняк 

європейський, осока пальчаста, медунка темна, печіночниця звичайна.  

 У щільному грабово-сосново-дубовому лісі з підліском до поверхні землі доходить не 

більше 15% сонячного світла. Цим пояснюється те, що трав’яно-чагарниковий покрив у них дуже 

розріджений. Тут переважають чорниця, орляк, квасениця звичайна. Як домішка, трапляються 

зірочник ланцетовидний, грушанка круглолиста, копитняк європейський. Навесні в цих лісах 

формуються синузії ефемероїдів з переважанням анемони дібровної.  

 Сосново-дубово-грабові ліси сформувалися на більш бідних ґрунтах і займають більш 

високе гіпсометричне положення. Їх деревостан має триярусну будову, травостій розріджений і 

має нерівномірне покриття: види зустрічаються групами на більш освітлених місцях. Роль 

бореальних видів вища, аніж у грабово-дубових лісах.  

 Березово-соснові ліси розміщуються у комплексі з сосновими лісами чорницево-зелено-

моховими. Вони представлені найчастіше березово-сосново-крушиново-чорницевою асоціацією. 

Флористичне ядро в них формують бореальні види – сосна звичайна, береза повисла, крушина 

ламка, чорниця, брусниця, ожика волосиста, плямами трапляється плаун колючий. Моховий 

покрив не перевищує 20% покриття. Його утворюють зелені мохи – плевроцій Шребера, зозулин 

льон звичайний, поодиноко відзначений левкобрій сизий.  

 Березово-соснові ліси молінієві сформувалися на зволожених екотопах, переважно в 

маргінальних зонах боліт, представляючи собою екотоп між вологими і свіжими ґрунтами. Ґрунти 

ж під ними дерново-слабкопідзолисті оглеєні або торф’янисто- чи торф’яно-глеєві, підстилаються 
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пісками. Надмірне зволоження і недостатня аерація екотопу відбивається на рості сосни, яка 

утворює тут низькопродуктивні деревостани із зімкнутістю крон 0,6. Значна домішка і берези 

повислої. В цих лісах виражений підлісок із крушини ламкої з домішкою горобини звичайної. 

Трав’яно-чагарниковий ярус сформований молінією блакитною та чорницею. Основу цього ярусу 

складають бореальні лісові види, з одного боку, а з іншого – лісоболотні види. Місцями добре 

розвинений моховий ярус, утворений зеленими мохами.  
 

 4.3. Судіброви. Діброви. Характерні особливості темних та світлих широколистяних 

лісів. Бесіда.  

  

Які типи лісів можна віднести до судібров? Спрогнозуйте їхню лісівничу 

характеристику.  

         По діброві вітер виє,  

         Гуляє по полю…   

         (Т.Г.Шевченко)  
 

Сугруди (судіброви). Площі з відносно багатими грунтами – супісками, пісками з 

потужними прошарками суглинків і супісків, невеликої потужності суглинками, торф’яниками на 

болотах перехідного типу. У сугрудах переважає ацидофільний варіант типів лісу, але іноді 

трапляється нечітко виражений нітрофільний варіант. У даному трофотопі зустрічаються наступні 

типи лісу – свіжий липово-сосновий сугруд, свіжий дубово-грабово-сосновий сугруд, вологий 

липово-сосновий сугруд, вологий дубово-грабово-сосновий сугруд, сирий дубово-грабово-

сосновий сугруд, сира сувільшина, мокрий березово-сосновий сугруд, мокра сувільшина, дуже 

мокрий вільхово-березовий сугруд.  

 У сугрудах зростають сосново-дубові насадження, у яких сосна досягає найвищої 

продуктивності, а дуб дещо відстає, але також характеризується значним ростом. Третій ярус 

деревостану складається з липи дрібнолистої, клена гостролистого, граба звичайного. Досить 

часто трапляється густий підлісок (у зріджених місцях, прогалинах), який складається з ліщини 

звичайної, бруслини бородавчастої. У живому надґрунтовому покриві можна зустріти 

маловибагливі до багатства ґрунту види, а також невибагливі і вибагливі. Наявність на одній 

площі рослин усіх вищевказаних екологічних груп відразу вказує на наявність сугрудів. 

Відсутність невибагливих і маловибагливих рослин при зростанні тих самих вибагливих видів – 

копитняка європейського, зірочника лісового, яглиці звичайної та інших, однозначно вказує на 

наявність більш багатих умов.  

 Свіжі дубово-соснові субори зростають на дерново-слабопідзолистих, глинисто-піщаних 

або супіщаних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових відкладах рівень ґрунтових вод 

у яких досягає 1,5-3,0 м. Перший ярус формує сосна І бонітету з домішкою берези й осики ІІ 

бонітету. Дуб звичайний V-ІV бонітетів формує ІІ ярус. Часто трапляються похідні насадження, 

сформовані сосною звичайною, березою повислою. Підлісок складається з ліщини звичайної, 

бруслини бородавчастої. Живий надґрунтовий покрив утворюють бореальні та неморальні види.  

 Мокрі чорновільхові сугруди зростають на торф’яниках, низинних і торф’яно-глейоватих 

ґрунтах з середньо-, рідко сильнорозкладеним торфом на глинисто-піщаних водно-льодовикових 

відкладах з рівнем ґрунтових вод 30-50 см. Перший ярус утворює вільха чорна ІІ-ІІІ бонітету з 

домішкою берези пухнастої ІІ-ІІІ бонітету. Похідні насадження утворює береза повисла. Підлісок 

розвинений добре.  
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 Груди (діброви) – це площі з родючими ґрунтами: світло-сірими, сірими і темно-сірими 

суглинками, чорноземами, а також торфовими ґрунтами, які мають постіний приток ґрунтових 

вод. За механічним складом дані ґрунти суглинисті та глинисті, але можуть бути супіщаними і, 

навіть, піщаними у випадку, коли не глибше 0,5 м знаходиться потужний суглинистий горизонт. У 

даній групі лісу трапляються ацидофільні варіанти, у мокрих і сирих умовах – нітрофільні й 

нітрофільно-кальційовані варіанти. У грудах поширені наступні типи лісу: свіжа грабова діброва, 

волога грабова діброва, сира грабова діброва, мокра вільшина.  

 У грудах зростають високопродуктивні дубові та ясенові насадження, в яких супутніми 

породами можуть бути липа дрібнолиста, клен гостролистий, ільмові. Будова деревостану даних 

насаджень складна – існує, як мінімум, два яруси. Досить часто другий або третій ярус утворює 

граб звичайний. Крім вищеназваних деревних порід, у грудах зростають вільха чорна (у 

перезволожених місцях), осика і береза повисла (утворюють похідні деревостани). Підлісок 

складається з ліщини звичайної, бруслини європейської та бородавчастої, калини звичайної, 

бузини чорної. Живий надґрунтовий покрив складається з вибагливих до багатства ґрунту рослин.  

 Дубово-грабові ліси. Цим лісам властивий двоярусний деревостан з високою зімкнутістю 

крон. Перший розріджений ярус утворює дуб звичайний, який у віці 80-90 років досягає висоти 24-

26 м. Другий, значно нижчий (16-18 м), але густіший формує граб звичайний. Поодиноко в дере-

востані зростають липа серцелиста, клен звичайний, або гостролистий, клен-явір, в’яз гладкий. 

Внаслідок досить високої тінистості, під наметом деревостану підлісок не формується, а 

травостій - розріджений. Для травостою характерне переважання звичайних широко 

розповсюджених видів широколистяних лісів. Найпоширенішим домінантом травостою є 

підмаренник запашний, дещо менше зеленчука жовтого. У нижніх частинах нестрімких схилів з 

вологими ґрунтами інколи домінує яглиця звичайна. Обмежене поширення мають ценози з 

переважанням осоки волосистої. Основу травостою складають копитняк європейський, медунка 

темна, зірочник ланцетовидний, купина багатоквіткова, воронець колосистий, підлісник 

європейський, вороняче око звичайне.  

 Ліси багаті на раритетну компоненту, занесену до Червоної книги України: лілія лісова, 

любка дволиста, любка зеленоквіткова, гніздівка звичайна тощо.  

 Зараз дубово-грабові ліси зазнають значних змін. Дуб у цих лісах в результаті рубок легко 

витісняється тіньовитривалим, більш конкурентоздатним у м’якому кліматі грабом. Внаслідок 

цього на місці двоярусних високопродуктивних грабово-дубових лісів формуються одноярусні 

тривало-похідні з невисокою продуктивністю грабові ліси, в яких дуб природним шляхом не 

відновлюється. Під грабовими лісами процес опідзолення ґрунтів інтенсифікується, тому вони 

втрачають частину родючості, що веде до випадання зі складу травостою мегатрофних видів і 

збіднення його складу. Зниження продуктивності травостою негативно відбивається на процесі 

накопичення гумусу та веде до подальшої деградації родючості ґрунтів.  

 Вільшняки з Alnus  glutinosa трапляються на зниженнях вододілів, в долинах річок, 

особливо в притерасній частині заплав, на перезволожених зниженнях з високим рівнем 

залягання ґрунтових вод, збагачених мінеральними речовинами.  

 Досить часто ці типи лісів утворюються на місці вирубаних дубових, грабово-дубових, а 

іноді й сосново-дубових свіжих лісів.  

 Ґрунти під вільшняками від дерново-підзолисто-глеєватих до мулувато-глеєвих. В рельєфі 

вони знаходяться нижче соснових і дубово-соснових лісів. Ще нижче в рельєфі їх змінюють 

вільхові болота. Деревостан переважно одноярусний, утворений з вільхи клейкої, з домішкою 
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осики, берези, ясена звичайного, рідше - дуба звичайного, сосни. У цих умовах деревостан 

характеризується доброю продуктивністю (ІІ бонітет), є середньощільним і високим (20-21 м).  

 Підлісок формує крушина ламка з домішкою верби попелястої, ліщини звичайної, калини 

звичайної, черемхи звичайної. У більшості ценозів вільхових лісів трав’яний покрив високий і 

щільний. Основне флористичне ядро його утворюють широкоареальні гігрофіти й гелофіти: 

гадючник оголений, гравілат річковий, осока видовжена, півники болотні та ін. У менш 

обводнених місцях основу травостою складають лісові й лісоболотні види: квасениця звичайна, 

веснівка дволиста, безщитник жіночий, щитник чоловічий тощо. Моховий покрив у ценозах 

вільхових лісів не виражений.  

 Останнім часом зниження рівня підґрунтових вод супроводжується поліпшенням 

лісотаксаційних показників деревостану вільхових лісів. У травостої гігрофіти заміщуються 

лісоболотними видами, добре розвиваються лісові види, часто проникають рудеральні. 

Збільшуються площі угруповань з переважанням малини, розрив-трави звичайної.  

 Господарська діяльність негативно вплинула на загальний стан лісової рослинності. 

Головним фактором такої діяльності по відношенню до лісів є антропогенний тиск: рубки, штучні 

лісопосадки, випас худоби, рекреація, меліорація, пожежі тощо. Серед названих головне місце 

займають рубки. Після проведення рубок головного користування ценотична структура лісів і 

видовий склад флори суттєво змінюється: при цьому повністю знищується не тільки деревний та 

чагарниковий ярус, а змінюється і травостій. Такі види, як чорниця, брусниця, зірочник 

ланцетовидний, підмаренник запашний, види роду грушанка, осока волосиста зникають повністю.  
 

 4.4. Характерні особливості темних та світлих широколистяних лісів.  
 

 Які типи широколистяних лісів можна віднести до темних, а які – до світлих?  
  

 Найпоширенішими лісами України є відносно темні широколистяні, в деревостані яких 

переважають граб звичайний, ясен, дуб звичайний, рідше – липа серцелиста, клен гостролистий, 

клен-явір. На порушених ділянках розвиваються так звані вторинні ліси, сформовані з осики й 

берези бородавчастої. В географічному плані більшість видів цих лісів є європейськими видами з 

досить широким ареалом, ендеміків серед них немає, такі види часто називають неморальними.  

 Характерною особливістю темних листяних лісів є те, що у них здебільшого значного 

розвитку набуває група видів, яку називають весняними ефемероїдами. Це рослини, які недовго 

вегетують і цвітуть навесні, використовуючи при цьому сонячне світло до розпускання листя на 

деревах. Більшість із них мають досить великі й гарні квіти. До наступної весни ці рослини 

існують у вигляді бульб, цибулин або кореневищ. За своєю продуктивністю, запасом біомаси і 

проективним покриттям весняні ефемероїди часто перевищують види, які вегетують влітку.  
  

 Пригадайте, які лісові трав’янисті рослини квітують ранньою весною.  
  

 Серед темних широколистяних лісів можна виділити чотири основних групи – грабово-

дубові, кленово-ясенові, букові та вологі ліси з переважанням вільхи, ясена і дуба.  

 Найбільш поширеними є ліси, які можна умовно назвати грабово-дубовими. До них на-

лежать чисті грабові ліси (вони здебільшого є наслідком рубок у грабово-дубових і грабово-ясе-

нових лісах), а також значна частина грабово-ясенових та осикових лісів. Інколи в їхньому дере-

востані висока участь липи серцелистої чи берези. Такі рослинні угруповання розвиваються на 

відносно багатих, переважно свіжих або вологих ґрунтах. У височинній частині – це ґрунти із гру-
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пи сірих лісових і чорноземи опідзолені. Найхарактернішими видами лісів цього типу є граб, чере-

шня, липа серцелиста, осока волосиста, зірочник ланцетовидний, рівноплідник рутвицелистий.  

 Цим лісам властивий двоярусний деревостан з високою зімкненістю крон. Перший 

розріджений ярус утворює дуб звичайний. Другий, значно нижчий, але густіший, формує граб 

звичайний. Поодиноко в деревостані зростає липа серцелиста, клен звичайний або гостролистий, 

клен-явір, в’яз гладкий. Внаслідок досить високої тінистості, під наметом деревостану підлісок не 

формується, а травостій – розріджений.  

 Найпоширенішим домінантом травостою є підмаренник запашний, дещо менше зеленчука 

жовтого. У нижніх частинах схилів інколи домінує яглиця звичайна. Основу травостою складають 

копитняк європейський, медунка темна, зірочник ланцетовидний, купина багатоквіткова, воронець 

колосистий, підлісник європейський, вороняче око звичайне.  

 Флористично дуже цінними є ліси, які назвають «світлими дібровами». Їх деревостан 

чисто дубовий, інші види дерев, якщо і є, то в незначній кількості. Слабе затінення дозволяє 

розвиватися багатьом світлолюбним рослинам, які не знаходять собі умов у більш темних лісах.  

 «Світлі діброви» помітно перевищують інші ліси за видовою насиченістю. Так, на 1000 кв. 

м такого рослинного угруповання нерідко є 50-60 видів судинних рослин, тоді як на такій же площі 

грабово-дубових лісів – 45. Характерні для світлих лісів види рослин трапляються також на 

узліссі, луках, деякі – серед степової рослинності. Часто зустрічаються і такі види, як дзвоники 

персиколисті, осока гірська, кадило сарматське, ластовець лікарський, ломиніс прямий, пахучка 

звичайна, анемона лісова.  

Такі ліси займають невеликі площі й потребують охорони.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія». 

 Слухачі діляться на групи.  

 Бесіда за запитаннями:  

 1. Дайте визначення понять: субори, судіброви, діброви.  

 2. Охарактеризуйте дубово-соснові, сосново-дубові, березово-соснові ліси за ґрунтовими 

відмінами і переважаючою рослинністю. (Кожна група вибирає один тип лісу).  

 3. Якими особливостями характерні темні та світлі широколистяні ліси?  

 4. За гербарними зразками відібрати ранньовесняні ефемероїди.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Сьогодні ми узагальнили поняття про лісові ґрунтові відміни. Отримали також знання про 

типи лісових насаджень, навчилися характеризувати дубово-соснові, сосново-дубові, березово-

соснові ліси за ґрунтовими відмінами та переважаючою рослинністю, вивчили особливості 

темних і світлих широколистяних лісів, закріпили знання про ранньовесняні ефемероїди.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Підготувати навчальний 

проект на тему «Характеристика трофотопних типів лісів свого регіону».  

 

Заняття 28 
  

Тема. Значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства. 

Властивості, ареал та значення дерев і чагарників.  

 Мета. Довести важливість знань про лісову типологію для визначення місцезростання 

деревних та чагарникових порід, створення і формування лісу, догляду за ним. Показати 

важливість рослин-індикаторів для окомірного визначення лісорослинних умов: багатства ґрунту, 

зволоження території. Вивчити життєві форми деревних рослин, їх властивості, ареал 
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розселення та значення найбільш поширених дерев і чагарників. Виховувати бажання обрати 

лісівничі професії.  

 Обладнання. Підручники, посібники, науково-популярна література, гербарії, фото 

лісових масивів,  карта рослинності України.  

 Базові поняття та терміни. Лісова типологія, бори, субори, сугруди, груди, типи лісів 

(сухі, свіжі, вологі, мокрі), рослини-індикатори, місцезростання, ареал поширення, чагарники, 

дерева.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 1.1 Заняття проводиться з участю фахівців лісового господарства місцевого державного 

підприємства.  

 1.2. Оголошення теми та мети заняття. Створення позитивного психологічного настрою. 

Забезпечення вихованців гуртка обладнанням, необхідним для проведення заняття.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Евристична бесіда.  

 1. Що вивчає лісова типологія?  

 2. Які основні завдання лісової типології?  

 3. Чим типологічна класифікація лісів відрізняється від морфологічної?  

 4. Які типи лісів за зволоженням вам відомі?  

 5. Дайте визначення трофогенного ряду. Як за ним можна визначити типи лісів?  

 6. Охарактеризуйте наступні типи лісу: бори, субори, сугруди (судіброви), груди (діброви).  

 7. Обґрунтуйте значення вчення Г.Ф. Морозова та його учнів про типи насаджень.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Лісова типологія має важливе значення для теорії і практики лісового господарства: 

визначення місцезростання деревних та чагарникових порід, вивчення життєвих форм деревних 

рослин, їх властивостей, ареалів поширення й використання дерев і чагарників. Отримані знання 

допоможуть при створенні та формуванні лісу, догляду за ним. Знання рослин-індикаторів дають 

змогу окомірно визначати лісорослинні умови: багатство ґрунту, зволоження території тощо.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  
 

 4.1. Значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства.  

 Розповідь з елементами бесіди.  
 

 У своїй діяльності людина не в змозі обходитись без використання лісових ресурсів і, в 

першу чергу, деревини. Об’єми вилучення деревних порід з лісових екосистем на планеті – 

величезні, як і площі вирубаних лісів. У подальшому людина змушена витрачати значні зусилля 

та кошти на відтворення лісів і підтримання рівноваги в них. Штучно створені ліси не є стійкими 
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по відношенню до абіотичних та біотичних факторів, оскільки при їх створенні практично 

неможливо врахувати і відновити всі компоненти й налагодити між ними взаємозв’язки. Лісові 

насадження стають вразливими до дії даних факторів і не можуть існувати без підтримки людини. 

Природа постійно «втручається» у процес відновлення та розведення лісу. І це втручання тим 

більше, чим неякісніше створюються лісові насадження. Воно пояснюється необхідністю 

знищення нестійких, тимчасових угруповань, оскільки у природних процесах домінують ті, що 

направлені на створення найбільш стійких, збалансованих, довговічних.  
  

Як ви вважаєте, які рослинні угруповання можна віднести до нестійких, тимчасових?  
 

 Відомо, що при здійсненні всіх лісогосподарських заходів необхідно враховувати будову і 

закономірності розвитку лісових екосистем та типів лісів, оскільки не існує другорядних їх 

компонентів. Ігнорування деяких з них, штучне або випадкове їх знищення чи вилучення з 

біоценозу, що досить часто спостерігається під час вибіркового або суцільного рубання лісу, 

призводить до втрати налагоджених зв’язків, зниження самозахисних властивостей, розрідження 

та загибелі насаджень.  

 У практичному лісівництві з початку його зародження широко використовуються народні 

знання про природу лісу. Дані знання, що стосуються лісової типології, екології рослин, 

взаємозв’язків рослинних угруповань з абіотичними факторами зовнішнього середовища, лягли в 

основу багатьох теоретичних положень лісознавства, практичних рекомендацій з лісівництва та 

екологічних узагальнень. У народних висловах і термінології існувала також інформація, щодо 

зв’язків між багатством ґрунту, з одного боку, та видовим складом рослин (в першу чергу, 

деревних) і ступенем їх розвитку, з другого.  

Подібна інформація стала першоосновою побудови лісової типології, яка виникла з 

необхідності вирішення практичних завдань, і, в першу чергу, створення стійких штучних 

насаджень.  

 Основним показником (фітоіндикатором) у лісовій типології, який характеризує конкретні 

типи лісів, є рослинність – її видовий склад, ступінь трапляння та розвитку видів. В першу чергу 

це стосується деревних порід, оскільки вони виступають у ролі едифікаторів, і саме вони 

відіграють основну роль у створенні біосередовища й формуванні структури біоценозу. У 

відміченому процесі рослинність нижніх ярусів відіграє підпорядковану роль по відношенню до 

деревних порід, але для характеристики та визначення лісорослинних умов знаходиться у 

рівнозначному, або у більш значущому положенні (особливо у штучно створених насадженнях). 

Однак, за будь-яких умов кожний конкретний вид має неперевершене значення. Це також дає 

змогу одночасно оцінити весь комплекс вказаних показників – і видовий склад, і співвідношення 

видів, і їх розміри, і зовнішній вигляд насадження.  

 Важливе значення для ідентифікації типів лісорослинних умов має співвідношення тих чи 

інших видів на конкретній ділянці лісу. Цей показник вказує на потенційну продуктивність ґрунтів 

та ступінь їх вологості. Особливо він важливий при визначенні «спірних», межуючих едатопів. 

Наприклад, у вологих суборах Полісся поодиноко зростає підлісна рослина – крушина ламка, яка, 

крім того, зростає ще у декількох типах лісорослинних умов. Але збільшення кількості рослин 

даного виду на одиниці площі, в першу чергу, вказує на збільшення багатства ґрунту, адже у 

вологих сугрудах вона зазвичай набуває більшого поширення та більших розмірів. Подібні 

закономірності спостерігаються і в деревному ярусі: збільшення участі берези повислої у складі 
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деревостану у вологих та сирих гігротопах може вказувати (поряд з іншими рослинами -

індикаторами і їх показниками) на збільшення багатства ґрунту – від борів до суборів.  

 Досить дієвою характеристикою типів лісорослинних умов є зовнішній вигляд і розміри 

зростаючих рослин. Вони також характеризують потенційну продуктивність ґрунту. Так, низька 

продуктивність дубового деревостану, його непривабливий зовнішній вигляд, наявність значної 

кількості сухостою вказує на невідповідність лісорослинних умов типологічним потребам дуба 

звичайного та наявність у даному місці суборових умов або бідних сугрудів. Відповідно й 

збільшення розмірів та покращення стану дерев даної породи вказує на збільшення багатства 

ґрунту (при однаковому ступені зволоження). Зародження лісової типології дало змогу створити 

класифікаційну систему типу лісорослинних умов, яка має величезне значення у веденні лісового 

господарства і з якою ми ознайомилися під час проведення занять.  
 

 4.2. Властивості, ареал та значення дерев і чагарників. Розповідь.  
 

 4.2.1. Походження деревних рослин.  

 В процесі еволюції нижчі рослини пристосувались до життя у водному середовищі, 

особливо в морях і океанах. Місцепоселеннями вищих рослин є суходоли. Вони панують майже 

скрізь: в лісах і степах, на луках і болотах. Тільки в тундрі й на скельних виступах високогір ’я 

можна побачити опрісники.  

 Ботанічна наука вважає, що вищі рослини походять, імовірно, від зелених водоростей. На 

це вказує перш за все те, що в геологічній історії рослинного світу ері вищих рослин передувала 

ера водоростей.  

 Згадане припущення випливає також із багатьох інших фактів історії рослинництва, 

зокрема з подібності найстародавніших вищих рослин – рініофітів – до водоростей за 

характером їх гілкування.  

 Суходільні умови існування рослин різко відрізняються від життєвих умов у воді. Тут вища 

рослина займає одночасно два суттєво відмінних середовища: наземна частина рослини 

адаптувалася до життя в атмосфері, а підземна - функціонує в ґрунті. Атмосферне середовище 

має більше кисню, ніж водне, а ґрунтове характеризується іншими умовами мінерального 

живлення і особливо водопоглинання. Припускають, що успішному пристосуванню водоростевих 

предків вищих рослин до умов суходільного середовища сприяв симбіоз із грибами.  

 4.2.2. Родовідна схема еволюційного взаємозв’язку вищих рослин. Розповідь.  

 Кількість видів вищих рослин, які панують на суходолах нашої планети, перевищує 300 

тисяч, а на думку деяких ботаніків, – їх не менше півмільйона.  

 За своїм зовнішнім виглядом, будовою і біоекологічними особливостями, вищі рослини 

надзвичайно різноманітні. До них належать не тільки голонасінні та покритонасінні (квіткові), а й 

папороті, хвощі, плауни, мохи і печіночники. Все зелене царство вищих рослин поділяють на 

дев’ять відділів: рініофіти, зостерофілофіти, мохоподібні, плауноподібні, псилотоподібні, сосонко -

подібні, папороті, голонасінні та покритонасінні рослини.  

 Родовідна схема еволюційного взаємозв’язку відділів вищих рослин дає нам уяву про їх 

філогенез. У середньому девоні (ейфельський вік), – дещо менше 400 мільонів років тому, – 

виникла камбіальна активність і з’явились перші відомі людству деревоподібні папороті. В кінці 

середнього девону виникають інші деревні рослини, зокрема археоптеріс – велике дерево, яке 

мало висоту більше 30 м, крону і гілля зі спірально розміщеним листям. Отже, саме в 

девонському періоді виникли необхідні передумови для появи голонасінних.  
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 Голонасінні, як відділ вищих рослин, поділяють на шість класів: насіннєві папороті, 

саговникові, бенеттитові, гнетові, гінкгові та хвойні.  

 На відміну від папоротеподібних, голонасінні характеризуються наявністю насінних 

зачатків, з яких утворюється насінина із зародком. Це означає, що вони розмножуються насінням, 

а не спорами. Насінні зачатки - це видозмінені в процесі еволюції мікроспорангії, які 

розвиваються на макроспоролисточках відкрито.  

 До відділу голонасінних відносять деревні рослини з вічнозеленим листям, яке лише у 

деяких видів опадає восени. Запилення відбувається за допомогою вітру.  
  

 Які листопадні представники голонасінних вам відомі? 
  

 Зародок складається з корінця, брунечки і 2-15 зародкових листочків або сім’ядолей.  

 Сучасні голонасінні поширені на всій планеті, але найбільша їх різноманітність 

спостерігається вздовж узбережжя Тихого океану, в Австралії та на прилеглих островах. 

Голонасінні дуже цінні в лісівничому і лісомеліоративному відношенні деревні й чагарникові 

породи, які також широко використовуються в зеленому будівництві.  

 Покритонасінні за типом своєї організації та біологічними особливостями стоять на значно 

вищому ступені розвитку, порівняно з голонасінними. Вони краще адаптувалися до умов життя, 

відрізняються більш досконалою будовою. У них активніше відбуваються фізіологічні процеси, 

енергійніше протікають явища видоутворення.  

 Покритонасінні ділять на два класи: дводольні і однодольні. До дводольних належать всі 

наші листяні деревні породи.  

 4.2.3. Життєві форми деревних рослин. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 З курсу природознавства, біології рослин пригадайте, які життєві форми рослин вам 

відомі.  
 

Термін «життєва форма» запропонував у 1884 р. Йоханес Еугеніус Вармінг, який визначив 

її як форму, з котрою вегетативне тіло рослини знаходиться в гармонії з зовнішнім середовищем 

протягом життя – від насінини до відмирання.  

Отже, життєва форма – це відображення адаптації рослин до конкретних екологічних 

умов.  

 Протягом тривалого еволюційного розвитку та адаптації в умовах росту дерева виробили 

свої пристосувальні характерні відмінності. Морфологічна будова рослин, що склалася в процесі 

еволюції, відображає в зовнішньому вигляді пристосування їх до умов життя. Внаслідок адаптації 

в умовах України утворилось декілька типів деревних рослин за формою росту: високостовбурні 

дерева, багатостовбурні, чагарники, ліани, стелюхи. Вони відрізняються висотою, ступенем 

здерев’яніння осьових органів і тривалістю життя наземних пагонів.  
  

 Які типи дерев’янистих рослин за формою росту ви знаєте?  

 (Учні, як правило, поділяють всі дерев’янисті рослини на дерева і чагарники).  

 Скажіть, чим за формою відрізняються дерева від чагарників?  
  

 Всі дерева поділяються на високостовбурні та багатостовбурні.  

 Високостовбурні дерева характеризуються наявністю одного чітко вираженого стовбура,  

який на властивій йому висоті розгалужується й утворюється крона. Особливість 

високостовбурних дерев полягає в тому, що їхній стовбур може жити довго – протягом декількох 
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сотень років і давати приріст у висоту. Всі високостовбурні дерева за висотою, якої вони здатні 

досягти у стиглому віці, діляться на:  

 - дерева першої (І) величини, які досягають більше 25 метрів;  

 - дерева другої (ІІ) величини, які мають висоту від 15 до 25 метрів;  

 - дерева третьої (ІІІ) величини, які не ростуть вище 15 метрів.  

 Багатостовбурні дерева відрізняються від високостовбурних тим, що їхній стовбур 

порівняно швидко (через декілька десятиріч) припиняє свій ріст у висоту, через це й не досягає 

великих розмірів. У таких типів дерев біля кореневої шийки прокидаються сплячі бруньки і ще за 

життя головного стовбура тут утворюється два-три нових стовбурних паростки, з яких 

формується багатостовбурове дерево. Багатостовбурні дерева мають мінімальні розміри 

стовбура та менш тривалий життєвий цикл, ніж високостовбурні.  

 Крім дерев, існують ще й інші форми дерев’янистих рослин.  

 Чагарники характеризуються ще меншим довголіттям головного стовбура, який швидко 

змінюється великою кількістю вторинних. Вони також недовговічні, і на зміну їм приходять все 

нові й нові стовбурці, що відгалужуються від попередніх. Внаслідок цього в чагарників важко 

виділити головну вісь (стовбур), і вони мають специфічну для них форму з великою кількістю 

невисоких стовбурців, які можуть належати до різних поколінь. Чагарники досягають незначної 

висоти (1-5 м) і мають схильність до вегетативного розростання за допомогою кореневих 

паростків, кореневищ, відводок. Чагарники вважаються високими, якщо вони досягають висоти 

2,5 м і більше, низькі – до 1 м заввишки.  

 Чагарнички – низькорослі рослини (20-50 см висоти) із слабкою інтенсивністю росту у 

висоту і дуже коротким життєвим циклом окремих стовбурців, на зміну яким зі сплячих бруньок 

біля кореневої шийки з’являються нові.  

 Напівчагарнички характеризуються неповним здерев’янінням річних пагонів, які 

відмирають взимку. Ця форма (тип) – неначе перехідна до трав’янистих багаторічників.  

 У ліан стебло нездатне до самостійного росту у висоту і потребує підпори, яку обвиває, 

або до якої причіплюється за допомогою причіпок, вусиків тощо.  

 Стелюхи – форми дерев, що стеляться, які зустрічаються в тундрі і на верхній межі 

поширення дерев у гірських умовах.  
  

4.3. Ареали деревних рослин. Прийом «Лісівнича лабораторія». 
  

Завдання. Застосовуючи знання з «Фізичної географії України», використовуючи карту 

рослинного світу, визначте ареал поширення головних лісоутворюючих порід: сосни звичайної, 

дуба звичайного, липи серцелистої, граба звичайного, клена гостролистого, клена-явора, 

робінії, берези й інших видів дерев. При цьому, зверніть увагу на поширення чагарників. 

Дослідження занотуйте у зошити.  

 Науку, що вивчає ареали різних таксонів рослин, називають ареалогією. Вона вивчає 

регіони походження рослин, закономірності розвитку внутрішньовидових таксонів та історію 

поширення рослин.  

 Ареалом (лат. area - площа) вважають визначену ділянку земної поверхні, зайняту певним 

таксоном рослин чи рослинним угрупованням. Розрізняють ареали підвиду, виду, роду, родини 

рослин чи рослинного угруповання. Ареал, як територія розселення виду рослин, утворюється 

внаслідок його історичного розвитку в процесі впливу навколишнього середовища чи, частково, 

господарської діяльності людини.  
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 Ареали відрізняються систематичною приналежністю, межами, розмірами, конфігурацією, 

структурою і формою.  

 Розрізняють такі ареали рослин: суцільні (замкнуті), розірвані та стрічкові. 

 Ареал вважають суцільним, якщо по всій території розселення рослини займають усі 

сприятливі для них умови місцезростання. Такі ареали в Україні характерні для дуба звичайного, 

беріз повислої і пухнастої, сосни звичайної, ялини європейської та ін. У межах суцільного ареалу 

вид рівномірно займає всі властиві йому екологічні ніші. На окремих ділянках ареалу за 

несприятливих екологічних умов спостерігається нерівномірний розподіл чи відсутність рослин. 

Ближче до меж ареалу трапляння, рясність і життєвість виду погіршується через конкуренцію 

інших видів.  

 Проміжним між суцільним та розірваним ареалом є фрагментарний, коли на межі розір-

ваного ареалу ростуть невеликі за площею ділянки, між якими відбувається обмін насінинами.  

 Ареал вважають розірваним, якщо значні місцезростання особин, дуже віддалені між 

собою (навіть на різних континентах), що виключає можливість природного розповсюдження 

насінин чи об’єднання в перспективі його окремих частин через великі просторові розриви.  

 Суцільні ареали окремих видів рослин по периферії інколи переходять в стрічкові, коли 

особини виду зростають на ділянках, витягнутих по берегах річок. Стрічкові ареали характерні,  

зокрема, для окремих видів вільхи, верби та тополі.  

 Ареали близьких видів або підвидів, що можуть замінювати один одного в подібних еколо-

гічних або географічних умовах, називають вікарувальними чи ареалами заміщення, а види – 

вікаруючими.  

 Ареали  рослин, що поширені на значних територіях на різних чи, навіть, всіх континентах 

та сформовані через однорідність екологічних умов місцезростання, називають космополітними, 

а рослини – космополітами. Космополітні  ареали, в основному, характерні для класів і родин 

рослин, рідше для родів та видів. Космополітні ареали сформували мохи, папороті й 

покритонасінні рослини, в основному, трав’янисті, зокрема бур’яни, рідше деревні.  

 Ареали більшості видів деревних рослин займають великі чи обмежені території. 

Найменші є ендемічні ареали, на поверхні Землі їх території дуже обмежені. Їх площа може 

змінюватися від регіону до кількох чи одного гектара.  

 Ендеміками чи ендемічними видами називають рослини, які існують на невеликій 

обмеженій площі розселення і не поширені на інших ділянках земної поверхні. Ендемічними є 

ареали родин, родів та видів. Їх формуванню сприяє  екологічна або географічна ізольованість 

від інших областей.  

 Реліктами (від лат. relictum – залишок) називають рідкісні рослини, що залишились від 

флори минулих геологічних епох. В Україні до них належать: гінкго дволопатеве, тис ягідний, 

сосна Станкевича, сосна крейдяна, рододендрон жовтий.  

 Розрізняють релікти кліматичні, едафічні та топографічні.  

Довгоривалі перепади кліматичних умов, скорочення ареалу і вимирання рослин призвели 

до утворення кліматичних реліктів. Ними вважають метасеквойю, псило, агаті та ін.  

Формування едафічних реліктів спричинено суттєвими змінами фізико-хімічних 

властивостей ґрунту в зоні досяжності кореневих систем деревних рослин через зміни сухого й 

вологого періодів клімату.  

Формування топографічних реліктів зумовлює збереження на сучасній території, часто в 

горах, давніх відмінних типів рельєфу.  
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Географічні закономірності  поширення рослин є наочним прикладом тісного зв’язку між 

рослинами та екологічними факторами. У межах ареалу географічне поширення рослин та їх 

чисельність (біомасу), в основному, зумовлюють абіотичні кліматичні, зокрема тепло й світло, та 

едафічні фактори.  

Рівень пристосовуваності рослинних організмів до зміни умов існування називають 

екологічною пластичністю. Різні види рослин характеризуються різним пристосуванням. За 

потенційно більшого пристосування для рослин характерна вища екологічна пластичність. Так, 

рослинні організми з широкою екологічною пластичністю, що здатні переносити різкі зміни одного 

чи кількох екологічних факторів, названі еврибіонтами. Підвищенню екологічної пластичності у 

рослин північних широт сприяє стан зимового спокою. Їх ареали ширші порівняно з 

стенобіонтами – рослинами з вузькою екологічною пластичністю, що можуть зростати тільки в 

певній екологічній ніші та витримувати лише невеликі перепади екологічних факторів. Низька 

екологічна пластичність стенобіонтів призводить до формування у них вузьких ареалів. 

Представники цієї групи ростуть у вологих тропічних лісах і високогірних поясах.  

 Як бачимо, в процесі еволюції під впливом комплексу екологічних факторів у рослин 

сформувалися природні ареали. Господарська діяльність людини з метою задоволення своїх 

споживчих та естетичних потреб за останні століття суттєво змінила природні первісні ареали 

багатьох рослин. Ареали культивованих людиною рослин називають штучними.  

 Завдяки господарським цінностям та декоративним якостям розширили свої ареали в 

Європі через цілеспрямовану діяльність людини горіх чорний, дуб червоний, робінія звичайна, 

псевдотсуга Мензіса, сосни Веймута і жорстка та ін. з Північної Америки, горіх маньчжурський, 

бархат амурський, лимонник китайський, магнолія кобус, гінкго дволопатеве та ін. зі Східної Азії. 

Сучасні широкі штучні ареали цих деревних рослин є значно більшими порівняно з вузькими 

первісними природними їх ареалами.  

 Вчення про первинні та вторинні центри походження культурних рослин запропонував 

Микола Іванович Вавилов. Він виділив дев’ять районів земної кулі з найбільш генетичним 

різноманіттям видів, підвидів, різновидів і форм рослин, які згодом були впроваджені у культуру в 

цих та нових регіонах світу.  

 V. Закріплення знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. Обґрунтуйте значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства.  

 2. Що стало першоосновою побудови лісової типології? 

 3. Що нового ви дізналися про походження деревних рослин?  

 4. Яку уяву нам дає родовідна схема еволюційного взаємозв’язку відділів вищих рослин?  

 5. Розділіть дерев’янисті рослини за життєвими формами.  

 6. Як називають науку, що вивчає ареали різних таксонів рослин?  

 7. Що таке ареал? За якими показниками відрізняються ареали?  

 8. Як розрізняють ареали рослин?  

 9. Дайте визначення ендемікам та реліктам, наведіть приклади.  

 V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки». 

 На сьогоднішньому занятті ми довели важливість знань про лісову типологію для 

визначення місцезростання деревних і чагарникових порід, створення та формування лісу, 

догляду за ним. Показали важливість рослин-індикаторів для окомірного визначення 

лісорослинних умов: багатства ґрунту, зволоження території. Вивчили життєві форми деревних 

рослин, їх властивості, ареал розселення та значення найбільш поширених дерев і чагарників.  
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 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Опрацювати конспект, виявити ендеміки та релікти, які зростають у шкільному 

дендропарку, міському парку, полезахисних лісосмугах, найближчому лісі.  

 

Заняття 29 
 

 Тема. Практична робота №12. Визначення основних лісоутворюючих порід та 

типології найближчого лісу.  

 Мета. Закріпити знання юних лісівників про основні лісоутворюючі породи, ярусність, 

навчити, за деревними рослинами і рослинами-індикаторами визначати типологію  лісів для 

правильного й ефективного їх відтворення і відновлення, давати їм характеристику. Формувати 

уміння та навички читати карти та картосхеми лісових масивів.  

 Обладнання. Карта-схема лісорослинних умов місцевого лісогосподарського 

підприємства, довідкова література, гербарії рослин-індикаторів.  

 Базові поняття та терміни. Лісоутворюючі породи, рослини-індикатори, 

класифікаційна система лісової типології.  

Тип заняття. Заняття-практикум. Практична робота. 

Структура заняття 

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Оформлення практичної роботи.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 1. Привітання. Оголошення теми та мети заняття. Забезпечення вихованців гуртка 

дидактичним та роздавальним матеріалом.  

 2. Інструктаж з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Евристична бесіда.  

 1. Назвіть переважаючі типи лісів вашої місцевості. Дайте їм характеристику.  

 2. Які деревні рослини утворюють перший та другий яруси в залежності від типу лісу?  

 3. Якими деревними рослинами характеризується підлісок?  

 4. Які рослини називаються рослинами-індикаторами?  

 5. Якими видами характеризується чагарниково-трав’яний ярус?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Визначення основних лісоутворюючих порід та типології найближчого лісу є основною 

умовою для створення нових лісових культур і догляду за ними. На сьогоднішньому занятті ми 

удосконалимо знання про основні лісоутворюючі породи, ярусність, навчимося за деревними 

рослинами й рослинами-індикаторами визначати типологію лісів для правильного і ефективного 

їх відтворення та відновлення, давати їм характеристику. Продовжимо формувати уміння і 

навички читати карти й картосхеми лісових масивів. 

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
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 4.1. Проведення інструктажу щодо виконання роботи. Юні лісівники поділяються на ланки. 

Кожна ланка отримує індивідуальне завдання.  
 

 4.1.1. Використовуючи карту-схему лісорослинних умов місцевого лісогосподарського 

підприємства, охарактеризуйте переважаючі лісові насадження. 

 4.1.2. Користуючись таксаційними матеріалами лісгоспу, підручниками й посібниками, 

визначте головні лісоутворюючі породи.  

 4.1.3. Пригадайте, якою рослинністю і природними умовами характеризуються різні типи 

лісів.  

 4.1.4. Використовуючи гербарні матеріали, відшукайте рослини-індикатори, визначте їх 

екологічні групи за вибагливістю до вологи та до багатства ґрунту.  

 4.1.5. Визначте та опишіть типи лісів.  
  

4.2. Виконання завдань практичної роботи.  
  

4.2.1. Вихованці гуртка, використовуючи карту-схему господарства, виявляють, що в 

лісогосподарському підприємстві землі характеризується бідними на поживні речовини дерново-

підзолистими супіщаними ґрунтами із вмістом гумусу 1,5-1,7%. Отже, на таких ґрунтах 

переважають чисті соснові насадження із сосни звичайної, іноді з невеликою участю берези 

повислої або пухнастої. Підлісок - не виражений. Інколи трапляється крушина ламка, а на межі 

лісу - дуб звичайний.  

 На бідних ґрунтах трав’яно-чагарниковий покрив нещільний, переважно складений 

бореальними видами без чіткого домінування якогось із них.  
 

 Опишіть виявлені бореальні види трав’яно-чагарникового покриву. 
 

 Працюючи з гербарними зразками, гуртківці знаходять трав’янисті рослини-індикатори: 

ожику волосисту, золотушник звичайний, верес звичайний, веснівку дволисту, одинарник 

європейський та ін. Зауважують, що в таких лісах повинен бути добре розвинений моховий ярус з 

плевроція Шребера та диктрана зморшкуватого, які утворюють майже суцільний килим. Провівши 

дослідження, роблять висновки, що таку характеристику мають бори.  

 4.2.2. Інша група знаходить на карті площі з родючими ґрунтами, які мають постійний 

приток ґрунтових вод. За механічним складом такі ґрунти повинні бути суглинкові або глинисті. В 

таких екотопах часто трапляються ацидофільні варіанти.  

 На виявлених ґрунтах повинні зростати високопродуктивні дубові та ясенові насадження, в 

яких супутніми породами можуть бути липа дрібнолиста, клен гостролистий, ільмові. Будова 

деревостану даних насаджень двоярусна з участю граба звичайного. За літературними даними 

підлісок складається з бруслини європейської та бородавчастої, калини звичайної, бузини чорної, 

ліщини звичайної. Живий надґрунтовий покрив зазвичай складається з вибагливих до багатства 

ґрунту рослин. Використовуючи гербарій, знаходимо евтрофи: адоксу мускусну, анемони 

жовтецеву й лісову, безщитник жіночий, вороняче око звичайне, гадючник в’язолистий, глуху 

кропиву крапчасту, зубницю бульбисту. Робимо висновки, що в таких умовах зростають діброви.  

 4.2.3. Завдання. На столах гербарні зразки рослин-індикаторів: гадючник оголений, 

гравілат річковий, осока видовжена, півники болотні, квасениця звичайна, веснівка дволиста, 

безщитник жіночий, щитник чоловічий. За гербарієм визначте і опишіть тип лісу.  
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 Вихованці гуртка пам’ятають, що це широкоареальні гігрофіти і гелофіти, які утворюють 

основне флористичне ядро у вологих і мокрих типах лісу.Такі ліси трапляються на зниженнях 

вододілів, в долинах річок, особливо в притерасній частині заплав, на перезволожених 

зниженнях з високим рівнем залягання ґрунтових вод, збагачених мінеральними речовинами.  

 Досить часто ці типи лісів утворюються на місці вирубаних дубових, грабово-дубових, а 

іноді і сосново-дубових свіжих лісів.  

 Ґрунти у цих лісах від дерново-підзолисто-глеєватих до мулувато-глеєвих. В рельєфі вони 

знаходяться нижче соснових і дубово-соснових лісів. Ще нижче в рельєфі їх змінюють вільхові 

болота. Отже, це можуть бути вільхові ліси. Їх деревостан переважно одноярусний, утворений з 

вільхи клейкої, з домішкою осики, берези, ясена звичайного, рідше - дуба звичайного, сосни. У 

цих умовах деревостан характеризується доброю продуктивністю, є середньощільним і високим.  

Підлісок формує крушина ламка з домішкою верби попелястої, ліщини звичайної, калини 

звичайної, черемхи звичайної. У більшості ценозів вільхових лісів трав’яний покрив високий та 

щільний. Моховий покрив у ценозах вільхових лісів не виражений.  

Виконавши роботу, юні лісівники роблять висновки: видані для досліджень рослини є 

індикаторами чорновільхових лісів.  

V. Оформлення роботи.  

Складається звіт про виконану роботу. При звіті проводиться взаємоперевірка. Спірні 

питання вирішуються колективно.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки». 

Під час проведення практичної роботи ми удосконалили знання про основні лісоутворюючі 

породи, ярусність, навчилися за деревними рослинами і рослинами-індикаторами визначати та 

прогнозувати типи лісу, давати їм характеристику.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Підготуватися до екскурсії.  

 

   Заняття 30  / Екскурсія / 
  

Тема: «Вивчення морфології місцевого лісу».  

Мета. Закріпити знання про морфологічну різноманітніть, зовнішню будову рослин місце -

вого лісу та закономірності їх формоутворення в процесі індивідуального й історичного розвитку, 

навчитися визначати видовий склад, співвідношення видів, їх розміри і зовнішній вигляд 

насаджень. Формувати вміння працювати в групі зацікавлених людей, виробляти власні цінності.  

Обладнання. Карта-схема лісництва, компаси, фотоапарат, записники, старі газети.  

Базові поняття та терміни. Морфологічна різноманітніть, закономірності 

формоутворення, видовий склад, співвідношення видів.  

Тип заняття. Узагальнення знань.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення екскурсії.  

V. Узагальнення спостережень та знань по темі.  

VІ. Оформлення звітів про екскурсію.  

VІІ. Підведення підсумків екскурсії.  

     Хід екскурсії  
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І. Організаційний етап.  

1. Ознайомлення з маршрутом та картою-схемою проведення екскурсії.  

2. Постановка завдань: визначення видового складу і ярусності, співвідношення видів, їх 

розмірів, диференціації чагарникових порід, визначення лісової типології та її характеристика.  

3. Проведення інструктажу з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

1. На які життєві форми поділяються дерева?  

2. Охарактеризуйте чагарникові типи рослин за формою росту.  

3. Які види дерев переважають у вашій місцевості?  

4. Розділіть лісові насадження за типами. Дайте їм характеристику.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Екскурсія дасть змогу на практиці закріпити знання про морфологічну різноманітніть, 

зовнішню будову рослин місцевого лісу і закономірності їх формоутворення в процесі 

індивідуального та історичного розвитку; навчитися визначати видовий склад, співвідношення 

видів, їх розміри і зовнішній вигляд насаджень.  

ІV. Проведення екскурсії за планом. Прийом «Мандрівка»:  

1. Характеристика рельєфу місцевості.  

Рухаючись за затвердженим маршрутом, юні лісівники спостерігають за зміною рельєфу. 

Звертають увагу на ґрунтові відміни.  

2. Спостереження за зміною рослинності по маршруту руху.  

Зауважують зміну рослинності. Ближче до населеного пункту переважають сільськогос-

подарські рослини, а вже за його межами панують бур’яни. При достатній кількості гідрологічних 

об’єктів можуть утворюватися болота, які за рослинністю відрізняються від степових ділянок.  

3. Характеристика рослинності узлісся.  

Узлісся зустрічає гуртківців багатостовбурними деревами, чагарниками і напів-

чагарниками. Тут спостерігається наявність калини звичайної, різних видів верб, терну колючого 

тощо.  

4. Спостереження за лісом як складним рослинним угрупованням.  

В лісових масивах звертається увага на головні лісоутворюючі породи, підлісок. Разом із 

юними лісівниками визначаємо поняття «ярусність» та яруси, які існують на даній ділянці. 

Вивчаємо трав’янисті рослини, звертаємо увагу на тваринний світ.  

5. Збір рослин для виготовлення гербарію.  

Збираючи рослини для поповнення гербарію, юні лісівники бережливо до них ставляться. 

 Викопавши кореневу систему – засипають ямки ґрунтом. Для гербарію заборонений збір 

червонокнижних рослин. Тому, виявивши такі, - лише фотографують. Кожну, зібрану для герба-

рію рослину, окремо замотують у газетний папір. Потім рослини сушать у природних умовах.  

V. Узагальнення спостережень та знань по темі.  

Бесіда за питаннями:  

1) дайте визначення поняття ліс;  

2) охарактеризуйте значення лісу у живій природі;  

3) як ви думаєте, які лісоутворюючі породи можна назвати головними?  

4) від чого залежить ярусність?  

VІ. Оформлення звітів про екскурсію.  
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При оформленні звітів вихованці гуртка діляться своїми спостереженнями і 

фотодокументами.  

VІІ. Підведення підсумків екскурсії. Прийом «Робимо висновки». 

Гуртківці роблять висновки про ліс, як найбільш складне рослинне угруповання суші та 

природний комплекс, розрізняють поняття головні лісоутворюючі породи, ярусність, недеревні 

ресурси лісу.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. Підготуватися до конференції 

на тему «Значення лісової типології у лісогосподарському виробництві». 

 

    Заняття 31  /Конференція/ 
 

Тема. Значення лісової типології у лісогосподарському виробництві. Захист навчальних 

проектів.  

Мета. Узагальнити та систематизувати знання вихованців гуртка з розділу ІІІ «Лісова 

типологія. Рослини - компоненти лісу», з’ясувати значення лісової типології для теорії і практики 

лісового господарства. Закріпити знання про властивості, ареал та значення дерев і чагарників, 

вміння характеризувати рослини-індикатори та їх екологічні групи за вибагливістю до вологи та 

родючості ґрунту, трофогенний екологічний ряд. Виявити вміння та навички створювати і 

захищати навчальні проекти.  

Обладнання. Карти-схеми лісових масивів, «Атлас рослин-індикаторів і типів 

лісорослинних умов Українського Полісся», гербарії, підручники, посібники, науково-популярна 

література,  фото лісових масивів, комп’ютери, виконані навчальні проекти.  

Базові поняття та терміни. Лісова типологія, ареал, морфологічна різноманітніть, 

закономірності формоутворення, видовий склад, співвідношення видів, рослини-індикатори, 

екологічні групи, трофогенний екологічний ряд.  

Тип заняття. Узагальнення та систематизації знань.  

Структура конференції 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення конференції.  

V. Підведення підсумків.  

 Хід проведення конференції 

І. Організаційний етап.  

Психологічний настрій гуртківців на продуктивну творчу працю.  

На конференцію запрошені інженери лісового господарства, керівники учнівського лісни-

цтва від базового лісогосподарського підприємства, керівники гуртків, науковці (по можливості).  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Лісова мозаїка».  

Сьогодні ми зібралися на підсумкове заняття.  

1. Який розділ програми ми розглядали під час останніх одинадцяти засідань?  

2. Що вас найбільше зацікавило?  

3. Як поділяються рослини за вимогами до вологи та багатства ґрунту?  

4. Які рослини є індикаторами місцезростання різних типів лісів?  

5. Охарактеризуйте трофогенний екологічний ряд.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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Під час проведення конференції ми зможемо узагальнити й поповнити отримані знання з 

даної теми, вияснити незрозумілі питання, виявити вміння та навички створювати і захищати 

навчальні проекти, вести дискусії дотримуючись власної точки зору.  

ІV. Проведення конференції. Прийом «Наука в дії».  

Юні лісівники діляться на групи: «Лісівники-практики», «Науковці», «Спеціалісти лісового 

господарства».  

Перед початком конференції пропонується для економії часу спочатку вислухати всіх 

доповідачів, а потім провести обговорення.  

4.1. Теми виступів учасників конференції (бажано вибрати 2-3 теми).  

1. Зародження лісової типології, як рушійної сили наукового ведення лісового 

господарства.  

2. Праці Г.Ф. Морозова та типологічні одиниці лісу.  

3. Головні типи лісів нашої місцевості. Їх коротка характеристика. Едафічна сітка 

Алєксєєва-Погребняка.  

4. Трофогенний екологічний ряд. Рослини-індикатори та їх значення в лісовому 

господарстві.  

4.2. Захист навчальних проектів на теми:  

1. «Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до вологи». 

В дослідженні потрібно характеризувати рослини-індикатори й екологічні групи, які 

переважають у вашій місцевості.  

Під час презентації бажано використовувати гербарні зразки, фотодокументи, наукові 

статті, якщо такі були опубліковані у пресі.  

2. «Характеристика рослин-індикаторів та їх екологічних груп за вибагливістю до 

родючості ґрунту». 

Висвітлюючи дану тему, можна демонструвати колекцію ґрунтів, пов’язуючи їх із 

рослинами-індикаторами та їх екологічними групами.  

3. «Характеристика трофотопних типів лісів свого регіону».  

Оскільки, на конференції присутні фахівці лісового господарства, потрібно чітко 

визначити лісову типологію так, щоб не переплутати бори із суборами, груди із сугрудами. 

Бажано показати значення переважаючих типів лісів у лісівництві й народному господарстві, 

звернувши увагу як на деревні, так і на недеревні ресурси.  

Після завершення виступів проходить обговорення матеріалів конференції. Запитання, 

зауваження, можуть вносити всі учасники конференції.  

V. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Узагальнивши і систематизувавши знання з розділу, вияснили, яке велике наукове та 

практичне значення лісової типології для теорії і практики лісового господарства.  

Під час проведення конференції ми закріпили знання про властивості, ареал та значення 

дерев і чагарників, вміння характеризувати рослини-індикатори та їх екологічні групи за 

вибагливістю до вологи і родючості ґрунту, трофогенний екологічний ряд.  

Виступи й захисти навчальних проектів показали ваші бажання і надалі вивчати 

лісогосподарські науки, брати активну участь у лісовідновленні й лісовідтворенні.  

Найбільш результативні виступи і захисти юними лісівниками навчальних проектів 

відзначаються дипломами та грамотами школи і базового лісгоспу.  
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Розділ ІV. Ліс і фауна.  
 

Заняття 32  
  

Тема. Загальні відомості про фауну лісу. Роль тварин у житті лісу. Найпоширеніші 

представники лісової фауни. Сезонні міграції тварин.  

Мета. Ознайомити юних лісівників із загальними відомостями про фауну лісу та 

найпоширенішими її представниками. Вивчити сезонні міграції тварин, визначити роль тварин у 

житті лісу. Формувати вміння виконувати та презентувати навчальні проекти. 

Обладнання. Фотоальбоми, зоологічна карта світу, довідкова література, колекції комах, 

муляжі гнізд, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Фауна лісу, міграції, роль тварин у житті лісу.   

Тип заняття. Комбінований. 

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Керівник визначає готовність до заняття, створює позитивний психологічний настрій на 

продуктивну творчу працю, визначає разом з вихованцями гуртка мету і завдання заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Асоціативне мислення (на аркуші паперу написаний вираз «фауна лісу»).  

Яке асоціативне мислення викликав у вас цей вираз?  

Таким чином, фауна лісу – це царство тварин різних класів, видів, підвидів, які 

проживають у лісовому біоценозі. Юні лісівники називають найбільш поширених представників 

фауни найближчих лісових масивів і ін.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Різноманітність природних умов зумовлює багатство тваринного світу України. На її 

території водяться комахи, ссавці, птахи, риби, плазуни, земноводні. Всі вони відіграють важливу 

роль в житті біоценозів. В сучасних умовах відбулися й відбуваються великі зміни у видовому та 

кількісному складі диких тварин. Тому лісові тварини потребують турботи і охорони.  

Вивчена тема дозволить більш глибоко ознайомитися з фауною та її роллю в житті лісу.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Практична теорія».  
 

4.1. Загальні відомості про фауну лісу. Найпоширеніші представники лісової фауни.  

Розповідь з елементами бесіди.  
 

Чи завжди тваринний світ нашої планети був представлений сучасними видами?  
 

Звичайно, що ні. Тваринний світ змінювався впродовж геологічних періодів та в історичний 

час. Дослідники вважають, що наприкінці палеогену водилися свиноподібні тварини – антрако-
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терії, безрогі носороги, білки, з птахів – баклани, мартини, кулики, качки, лелеки, сови. У річках 

жили крокодили, в морях – хижозубі кити. Наприкінці неогену (1 млн. років тому), коли площа 

суходолу досягла сучасних розмірів, типовими представниками тваринного світу були: із ссавців 

– коні-гіпаріони, жирафи, мавпи-макаки, дикобрази, шаблезубі тигри, ведмеді, лисиці, їжаки, 

хохулі, зайці; з птахів – марабу, страуси, фламінго, дикі кури.  

В антропогені, під час насування льодовика, вимерли гіпаріони, носороги, мавпи, жирафи, 

страуси, марабу. Натомість з’явилися мамонти, волохаті носороги, велетенський і північний 

олені, печерні ведмеді й леви, гієни плямисті.  

У післяльодовиковий період, коли кліматичні умови стали близькими до сучасних, ця 

фауна збідніла. З’явилося багато нових видів: зубри, дикі коні – тарпани, первісні бики – тури, 

дикі осли – кулани, сайгаки, ведмеді, траплялись леви та гієни. До зникнення мамонтів, 

волохатих носорогів і велетенських оленів спричинилось поширення скотарства й землеробства.  

Особливо змінився тваринний світ у нашому тисячолітті у зв’язку зі зростанням населення 

та розвитком сільськогосподарського виробництва. У XVI ст. на Поліссі зникли кулани, в 

лісостеповій і степовій зонах – дикі коні, сайгаки, в Карпатах – сарна, заєць-біляк, біла куріпка.  

В сучасних умовах відбулися і відбуваються далі великі зміни у видовому та кількісному 

складі диких тварин.  

На території України для кожного природного комплексу (зони хвойно-широколистих лісів, 

Лісостепу, Степу, Українських Карпат, Кримських гір, лимано-дельтових і прибережно-морських 

районів морів) характерний свій тваринний світ.  

Для зони мішаних лісів найбільш типові такі види тварин, як лось, козуля, свиня дика, 

олень благородний, білка, куниця лісова, борсук, соня лісова, трапляються бурий ведмідь, рись, 

заєць-біляк. У лісах, на луках і болотах водяться полівка лісова, лісова й польова миші, 

бурозубки звичайна й мала, кутора, кріт. Досить багато є лисиць і вовків. З птахів – тетерев, 

рябчик, глухар, дятел чорний, шпак, синиця, дика качка, кулик, деркач, журавель сірий, дикий 

голуб. З плазунів поширені гадюка звичайна, вуж звичайний, ящірка прудка, болотяна черепаха. 

Із земноводних – тритони, ропухи, жаби та ін. З комах – сосновий і непарний шовкопряди, короїд, 

хрущ, ґедзь. Останніх багато у заболочених місцевостях.  

У тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові й степові види. В лісах водяться 

білка, борсук, козуля, дика свиня. Для відкритих просторів характерними є ховрах, сліпак, кутора, 

хом’як, сіра полівка, трапляється тушканчик великий та ін. З птахів водяться куріпка сіра, 

перепілка, ракша, іволга, сорокопуд, дятел строкатий, чайка, лелека білий. З комах - озима совка, 

буряковий довгоносик, клоп-черепашка та ін.  

У степовій зоні найбільш типовими із ссавців є ховрах сірий, тушканчик великий, полівки 

сіра й степова, хом’ячок сірий, сліпак, тхір степовий, мишівка степова, куниця кам’яна, дикий 

кролик.  

У південно-східних районах поширені бабак, лисиця-корсак, тхір-перев’язка, їжак вухатий. 

З птахів – жайворонок, перепілка, вівсянка, сіра куріпка. Зрідка трапляються дрофа, степовий 

журавель, степовий орел, канюк. Типовими степовими плазунами є полоз жовтобрюхий і гадюка 

степова.  

На Азово-Чорноморському узбережжі, де степові ділянки чергуються з піщаними косами, 

заплавними лісами, луками й болотами, лиманами та прибережними морськими просторами, 

тваринний світ багатий і різноманітний. Поряд зі степовими водяться болотні й водоплавні 

тварини. З птахів характерні чайка, мартин сріблястий, норець, качка, чапля, бугай.  
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У дельтах Дунаю, Дністра і Дніпра гніздяться гуска сіра, лебідь-шипун, пелікан. У 

заповідниках реакліматизовано оленя звичайного і бабака, акліматизовано оленя плямистого, 

ондатру, фазана.  

В Українських Карпатах водяться: козуля, олень, свиня дика, білка, куниця, борсук, полів-

ка, бурозубка. Трапляються лось, ведмідь, рись, дикий кіт. Із птахів – глухар, тетерев, рябчик, 

дятел, шишкар, беркут, шуліка, сова, сапсан. Характерними плазунами є полоз, гадюка, мідянка, 

вуж, ящірка прудка. З комах поширені короїди смерековий і буковий, непарний шовкопряд, букова 

плодожерка.  

У Кримських горах водяться олень, козуля, куниця кам’яна, борсук, кажан, лісова миша, 

муфлон, білка-телеутка.  

З птахів характерні гриф чорний і сип білоголовий, сойка чорноголова, мухоловка, синиця; 

із плазунів – гекон кримський, полоз леопардовий, ящірки; із земноводних – тритон гребінчастий, 

ропуха, квакша.  

Серед комах багато середземноморських видів, з яких найбільш поширені восковик, 

ковалик, хрущ кримський, богомол кримський, цикади та ін.  

До Червоної книги України занесено 85 видів рідкісних тварин, а також ті види, що 

знаходяться під загрозою зникнення.  
 

4.2. Роль тварин у житті лісу. Сезонні міграції тварин.  
 

Лісовий біоценоз складається з двох основних елементів: 1) живих організмів – рослин і 

тварин та 2) середовища – атмосфери і ґрунту.  

Найбільш специфічну частину лісу як біоценозу складають рослини – лісові дерева, кущі, 

ліани, трав’янисті й інші рослини. Але представники тваринного світу, різноманітного в умовах 

лісу, відіграють важливу роль у його житті. Часто вони виступають у якості вирішальних факторів  

у покращенні його продуктивності та стійкості, географічному поширенні лісу й зміні поколінь.  

Крім того, багато представників лісової фауни мають економічне значення у якості об’єктів 

мисливського господарства. Як вам відомо, в лісі живуть різноманітні види тварин, від 

найпростіших і безхребетних до високоорганізованих хребетних, таких, як плазуни, птахи, ссавці.  
 

Назвіть найпростіших представників лісової фауни.  
 

Тваринний світ лісу поділяють на два яруси життя: зооедафон (ґрунтові види) і наземні 

тварини. Цей поділ не є абсолютним, так як поряд з видами, весь життєвий цикл яких пов’язаний 

тільки з одним підземним або тільки з наземним середовищем, є багато таких, які щоденно 

живуть в обох частинах лісового середовища.  
 

Наведіть приклади представників зооедафону та наземних тварин. Що вам відомо про 

способи їх життя?  
 

Тварини тісно пов’язані зі складом лісів. Рябчик, тетерів – аборигени хвойних лісів з 

домішкою берези й осики, достатньою кількістю ягідних напівкущиків у надґрунтовому покриві.  
 

Пригадайте, які напівкущики поширені у ваших лісах?  
 

Дикий кабан, білка, бурундук, миші, сойки заселяють ліси з панівними горіхоносами – 

дубом, буком, каштаном їстівним, грецьким горіхом, сосною кедровою. Лосі, олені та козулі 
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надають перевагу листяним лісам з багатим трав’яним покривом і дерев’янистими листяними 

кормами, доступними для них. Бобри живуть в прибережних лісах з переважанням осики, вільхи 

й берези, які є для них джерелом живлення. Дикі свині вибирають густі деревні або чагарникові 

хащі. Повсюдно може проживати вовк, заєць, лисиця, борсук, а із птахів – ворона сіра, сорока, 

синиця та інші.  

Більшості тварин властиві міграції на великих просторах. Багато лісових птахів є 

перелітними. Зимуючими є сови, синиці, дятли. Сезонні міграції на невеликих територіях 

характерні для аборигенних видів птахів.  

У доісторичні часи, коли лісові масиви не були розрізнені між собою, сезонні міграції були 

притаманні багатьом ссавцям – лосям, оленям, диким коням та ін. При цьому, представники пів-

нічних районів у літній період переходили із тундри і лісової зони на південь, в лісостепову зону, а 

південні й степові заходили влітку в лісову зону, досягаючи лісотундри. Степові копитні – дикий 

кінь, сайгак, кулан, тур – в сезони нестачі кормів у степовій зоні мігрували в лісостепову зону.  

Серед тварин, що населяють ліси, або з’являються в них, існують як корисні для лісу види, 

так і шкідливі для нього.  

Однак, більшість представників зооедафону, зайнятих подрібненням і перетворенням 

рослинного опаду в гумус, дуже корисні для лісу тварини.  

Тварини виступають фактором географічного поширення лісових порід. Важливу роль у 

поширенні важких насіннєвих порід відіграють птахи. Сойка поширює жолуді, горіхи каштана 

їстівного і бука. Птахами поширюється насіння соковитих плодів черешні, вишні дикої, черемхи 

звичайної, терну, шипшини та інших порід.  

V. Закріплення знань.  

5.1. Бесіда.  

1. Назвіть найпоширеніших представників фауни ваших лісів.  

2. Як змінювався тваринний світ впродовж геологічних періодів та в історичний час?  

3. Що вам відомо про сезонні міграції тварин? Використовуючи знання з біології тварин, 

перерахуйте види зимуючих птахів.  

4. Яка роль тварин у житті лісу?  

5.2. Підбір літератури для виконання проекту на тему «Роль тварин у житті лісу».  

VІ. Підведення підсумків заняття. Заключне слово учнів.  

На сьогоднішньому занятті ми пригадали найпоширеніших представників фауни наших 

лісів; вияснили, як змінювався тваринний світ впродовж геологічних періодів та в історичний час, 

а також про роль тварин у житті лісу.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Проведіть спостереження у пришкільному саду і виясніть, які найпоширеніші види птахів 

проживають у ньому. Виконайте навчальний проект на запропоновану тему. Випереджувальне 

завдання. З курсу «Біологія тварин» пригадайте зовнішню будову тіла комах.  

 

Заняття 33 
 

Тема. Мікрофауна. Ґрунтові тварини. Шкідливі й корисні комахи. Практична робота 

№13. Вивчення видового складу лісових комах за колекцією.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка із мікрофауною і ґрунтовими тваринами лісу, 

показати корисність та негативний вплив комах на ріст і розвиток лісових культур, практично 



 

213 

 

вивчити видовий склад лісових комах за колекцією. Формувати вміння розрізняти представників 

лісової фауни які по різному пов’язані з ґрунтом: геобіонти, геофіли та геоксени.  

Обладнання. Навчальна й довідкова література, комп’ютерна техніка, колекції лісових 

комах, лупи, таблиці: «Філогенетичне походження комах», «Типи личинок та лялечок», «Хрущі», 

«Корисні комахи», «Шашлі, Довгоносики» та ін.  

Базові поняття та терміни. Мікрофауна, ґрунтові тварини, шкідливі й корисні комахи, 

видовий склад.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Забезпечення вихованців гуртка роздавальним і дидактичним матеріалом. Перевірка їх 

підготовки до проведення заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бліц-опитування. Прийом «Лісівнича розминка». 

1. Дайте визначення поняття «мікрофауна». Яких представників мікрофауни ви знаєте?  

2. Яких тварин можна віднести до ґрунтових?  

3. До якого типу тварин відноситься клас комах?  

4. Які ґрунтові тварини вам найчастіше траплялися при перебуванні у лісових масивах?  

5. Чи спостерігали ви, як змінюється лісовий ґрунт під час їхньої діяльності?  

6. Визначте роль мікрофауни у житті лісу.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Останніми роками спостерігається ураження листяних лісових культур, масове всихання 

шпилькових насаджень в результаті діяльності шкідливих комах і мікроорганізмів.  

Вивчивши тему, ви зможете класифікувати шкідливі та корисні комахи, прогнозувати появу 

таких представників мікрофауни і планувати методи й способи боротьби зі шкідниками лісових 

масивів, визначати значення корисних комах у процесах ґрунтоутворення. Мотивувати створення 

штучних гніздівель для птахів та розселення мурашників.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Мікрофауна. Ґрунтові тварини. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Які організми можна віднести до мікрофауни? Наведіть приклади ґрунтових тварин.  
 

Фауна лісових ґрунтів – сукупність видів тварин, частина лісової фауни, для яких лісовий 

ґрунт є середовищем існування. За О.В. Чекановською, до безхребетних представників лісових 

масивів відносяться: найпростіші та бактерії, нематоди, кліщі, нижчі тварини і членистоногі, коло -

вертки, енхітреїди, дощові черви. У будь-яких лісах серед безхребетних у ґрунтах переважають 

сапрофаги, які харчуються лісовим опадом, грибницею, гниючою деревиною. Представники 

лісової фауни по різному пов’язані з ґрунтом: геобіонти завжди знаходяться в ґрунті; геофіли 
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проходять в ґрунті одну зі стадій свого життя: активну – живляться;  геоксени –використовують 

ґрунт тільки як притулок.  

Нематоди, кліщі і нижчі комахи є хижаками. Вони живляться бактеріями й грибами, 

відіграють велику роль у подрібненні рослинного опаду. В тих ґрунтах, де багато безхребетних, 

проходить швидке подрібнення опаду і змішування його з ґрунтом.  

Особливе місце серед ґрунтових безхребетних займають дощові черви. Видовий склад та 

чисельність дощових червів змінюється в залежності від клімату, ґрунтових умов і складу 

рослинності. Трапляються вони в усіх кліматичних зонах – від тундри до тропіків.  

Дощові черви, живлячись переважно мертвими органічними залишками, пропускають 

через травну систему значну кількість ґрунту. При цьому органічні рештки свіжого опаду перемі-

шуються з мінеральними частинками ґрунту, утворюються так звані копроліти – екскременти 

дощових черв’яків, що мають характер ґрунтових структурних частинок. Копроліти утворюються 

всередині ґрунту, але у випадку ущільнення його верхнього шару дощові черви в процесі 

переробки субстрату виносять копроліти на поверхню, повністю розпушують і оструктуровують 

ущільнений шар.  

Для живлення черви виповзають у дощові дні на поверхню ґрунту, коли органічний опад 

зволожений та еластичний, тому досяжний без заковтування. В нічний час черви шукають корми і 

можуть пересуватися на 2-3 м від місця виходу. На зиму вони проникають в шари ґрунту, що не  

промерзають, де до весни знаходяться в стані анабіозу.  

Дощові черви не тільки потужні оструктурувачі ґрунту, вони – діяльні хімічні агенти гумусо-

утворення й нейтралізації кислотності. Живлячись лісовим опадом, головним чином мертвим 

листям деревних порід, черви надають перевагу широколистяним породам і ігнорують недосяжну 

їм соснову хвою. Найчастіше вони живляться опадом всіх видів кленів, граба, берези, модрини й 

більшості чагарників. Менш сприятливими для червів є не тільки хвоя сосни і ялини, але й листки 

деяких листяних порід через особливості їх структури та хімічного складу. Листки дуба і тополі 

жорсткі й багаті на дубильні речовини. Найбільше червів концентрується в ільмових насадженнях 

із участю чагарників. Карбонатні ґрунти, перемішування підстилки з мінеральним шаром 

сприяють життєдіяльності дощових червів. Поряд із дощовими червами активно подрібнюють і 

розкладають лісову підстилку енхітреїди, мухи-комарики та інші.  
 

4.2. Шкідливі комахи і комахоїдні птахи.  
 

Великої шкоди лісовим масивам завдають комахи, що спеціалізуються на окремих лісових 

породах. У головних лісових порід – сосни, ялини, модрини, дуба, бука, ільмових, ясена, тополі й 

верби плакучої – багато шкідників, що живляться листям, корою, лубом, деревиною пагонів, 

стовбурів, коренів.  
 

Що таке луб та яку функцію виконує ця тканина?  
 

Особливо великої шкоди наносять лісовим масивав первинні шкідники. У сприятливі для 

них роки вони інтенсивно розмножуються і уражують не тільки ослаблені, але й здорові рослини. 

До них відносяться: сосновий пильщик, соснова совка, монашенка, непарний шовкопряд, 

бояришниця, кільчастий шовкопряд та ін.  

Листогризучі шкідники знищують живе листя або хвою дерев, в результаті чого посла-

блюється їх життєдіяльність. Поряд із первинними з’являються і вторинні шкідники – короїди та 

лубоїди. Вони поселяються на ослаблених деревах, що й призводить до їх повного відмирання.  
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В боротьбі зі шкідниками лісу велику користь приносять комахоїдні птахи: шпаки, іволга 

(вивільга), синиця, повзлик, зозуля, соловей, козодій, ластівка, одуд, дятел і багато інших. 

Годують своїх пташенят комахами також вівсянка, снігур та дуплогнізді птахи.  

Дятли, синиці і повзлики знищують не тільки комах, а й їх личинок і лялечок протягом 

всього року.  

Велику користь приносять комахи-хижаки, що знищують комах-шкідників. Серед хижаків 

особливою активністю характеризуються руді лісові комахи. Вони здатні швидко розмножуватися 

і активно знищувати гусінь, піднімаючись по стовбуру дерева на значну висоту. (Слід згадати 

про біологічний спосіб захисту лісу, що базується на принципі: ворог мого ворога – мій друг). 

Дерева у нормально розвинутому лісовому масиві характеризуються фізіологічною 

стійкістю і протистоянням по відношенню до шкідливих комах.  

Крім того, в нормальному лісовому біоценозі є достатня кількість комахоїдних птахів і 

комах-хижаків, здатних знищувати шкідників, зупиняти або стримувати їх розмноження. Такий 

стан корисної фауни можливий лише за сприятливих умов для гніздівлі птахів, наявності підліску, 

дуплистих дерев тощо. Якщо внаслідок проведення рубок дуплисті дерева видаляються – 

потрібно створювати штучні гніздівлі.  

У степових районах для захисту лісу потрібно залучати птахів у лісові масиви, створюючи 

не тільки штучні гніздівлі, а й втілювати в життя досвід підкладання яєць корисних лісових видів у 

гніздівлі місцевих птахів. Як вказують вчені, це є ефективним способом розмноження, особливо в 

полезахисних смугах.  

В умовах лісу потрібно охороняти, в першу чергу, сов, їжаків, кротів, борсуків, куниць. Цих 

тварин інколи знищують не тільки із-за користі, але й через відсутність знань про їх корисну роль.  

Для самовідновлення корисної фауни необхідно менше проводити рубки у весняну пору, 

зменшувати кількість проїжджих доріг у лісі, локалізувати і регламентувати місця масового 

відпочинку, практикувати зимову підгодівлю комахоїдних птахів.  

Для гніздівлі дрібних комахоїдних птахів потрібно створювати густі зарослі із ялівців і туй, 

висаджувати густокронні види порід у вигляді поодиноких дерев, закладати групові зарослі 

колючих чагарників – шипшини, глоду, терну. Крім того, в лісі потрібно знищувати бродячих котів 

та інших хижаків, небезпечних для низької гніздівлі птахів.  

Потрібно пам’ятати, що з плином часу кількість комахоїдних птахів зменшується із-за 

збільшення антропогенного впливу на природу.  

V. Закріплення знань. Прийом «Наукова лабораторія».  

Практична робота №13. Вивчення видового складу лісових комах за колекцією.  

5.1. Бесіда.  

1. Назвіть складові тіла комах.  

2. Які способи розмноження комах вам відомі?  

3. На які підвиди можна поділити комахи за способом живлення?  

5.2. Інструкція щодо виконання роботи.  

5.2.1. Розгляньте колекцію комах.  

5.2.2. Розділіть всі екземпляри на шкідливих та корисних.  

5.2.3. Відберіть представників твердокрилих, розділіть їх за рядами на бабок, 

твердокрилих (жуків), прямокрилих, перетинчастокрилих.  

5.2.4. Дайте їх характеристику (за вибором).  

5.3. Виконання роботи.  
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Вихованці гуртка, використовуючи колекцію, таблиці й літературні джерела, 

розділяють всі екземпляри на шкідників та корисних комах. 

До корисних комах належать краснотіли: пахучий, бронзовий, золотистокрапковий; 

сонечка: двокрапкове, п’ятикрапкове, семикрапкове, десятикрапкове, дев’ятнадцятикрапкове, 

двадцятикрапкове, а також різні види трихограм. Шкідливими є вусачі, короїди, хрущі, златки, 

шашлі, довгоносики, рогохвости, свердлики, щитівки та ін.  
 

Чи траплялися вам травневі хрущі? Опишіть їх зовнішній вигляд.  
 

Розглядаючи хрущів, варто зауважити, що вони різняться за розмірами та забарвленням 

крил. Великі хрущі (до 3 см завдовжки) з червоно-бурими надкрилами, чорною передньоспинкою 

відносяться до травневих. У самця булава вусиків із 7 пластинок, у самиці – з 6. Пігідій 

(відросток на кінці тіла) добре виражений, похилений або прямовисний, що служить надійною 

ознакою для визначення близьких між собою видів. Личинки, характерні для пластинчастовусих, 

на задній частині анального стерніта мають поле, зайняте гачкуватими щетинками, із якого на 

половину його довжини виходять два, майже паралельних, ряди шипиків.  

Жуки літають увечері в травні. Лет співпадає з появою листя на дубі і цвітінням яблуні. 

Іноді жуки перелітають на 3-4 км від місць виходу з ґрунту. Під час додаткового живлення об’їда-

ють листя на березі, дубі, тополі, клені, плодових та інших листяних деревах. Особливо великої 

шкоди завдають хрущі в крайніх кварталах урочищ, що межують із неораними протягом декількох 

років землями. Самки після спарювання відкладають яйця купками в ґрунт на глибину 10-15 см, 

здебільшого біля тих дерев, на яких вони живились. Одна самка відкладає до 70 яєць. Травневі 

хрущі належать до жуків із повним перетворенням, тому личинки ІІ, особливо ІІІ віку, дуже 

пошкоджують коріння сіянців та саджанців в розсадниках і лісових культурах до їх зімкнення.  
 

Як ви вважаєте, чи поширені у вашій зоні червневі хрущі? Якщо так, то чим вони 

відрізняються від травневих? 
 

Червневий хрущ – жук до 2-х см завдовжки, бурувато-жовтий, блискучий. Наличник 

червоно-жовтий, черевце чорне. Личинка зовні подібна до личинки травневих хрущів, але помітно 

менша від них. Чітко відрізняється також 3-променевим анальним отвором, а також характерним 

розміщенням шипиків на анальному стерніті. Жуки літають в червні після заходу сонця до 

настання темноти. На день здебільшого ховаються в ґрунті. Самиці відкладають яйця в ґрунт на 

ділянках, що заросли травою. Заселяють і можуть досягати великої чисельності на різних за 

механічним складом ґрунтах. Личинки особливо сильно пошкоджують корені деревних порід у 

розсадниках та культурах, якщо за ними не ведеться достатній догляд. За шкідливістю червневий 

хрущ має, приблизно, в два рази менше значення, ніж травневий. Генерація його дворічна.  

До цієї ж родини належать мармуровий хрущ, сірий волохатий хрущ, металевий хрущик. 

Біологічні характеристики у них майже ідентичні тим, що описані.  

Із родини вовчки, або капустянки найпоширенішим видом є вовчок звичайний. Доросла 

комаха до 5 см, червонувато-бура або сірувато-бура з копальними передніми ногами, із 

вкороченими верхівками та добре розвинутими нижніми крилами. Самці можуть літати. На кінці 

черевця дві довгих церки. Личинка схожа на дорослу комаху, але безкрила, або з 

недорозвинутими крилами. Поширений в Україні повсюдно. Завдає великої шкоди, підгризаючи 

корені в розсадниках і молодих насадженнях, особливо тоді, коли вони закладені на вологих 

ґрунтах або поблизу боліт та водоймищ.  
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Зимує вовчок в землі на глибині до одного метра. Навесні з’являється на поверхні ґрунту і 

після спарювання у травні-червні влаштовує в ґрунті на глибині 10-20 см гніздо, в яке відкладає 

300-600 яєць. Через 10-15 днів із яєць вилуплюються личинки, які спочатку живуть разом, а 

згодом розповзаються. Дорослі комахи і личинки риють ходи в ґрунті поблизу його поверхні, при 

цьому дуже пошкоджуючи корені сходів та молодих сіянців. Ходи добре помітні – у вигляді 

зрихлених дещо виступаючих смужечок на поверхні ґрунту. Розвиток личинок триває 13-14 

місяців, тобто генерація дворічна (є випадки 1- і 3-річної). Зимують вони в тих же місцях, де і 

дорослі вовчки попереднього року.  

Шкідниками листяних порід є представники родини вусачі.  

Малий дубовий вусач. Жук до 2,8 см завдовжки, смоляно-чорний з заокругленою 

вершиною надкрил. Небезпечний шкідник різних листяних і плодових порід у Поліссі й Лісостепу, 

Криму і Закарпатті. Заселяє ослаблені та звалені дерева й пеньки, найчастіше – дуба і граба. 

Жуки літають з травня до липня. Яйця самиця відкладає в тріщини кори переважно в нижній 

частині стовбурів. Личинки спочатку проточують ходи в корі та під корою, зимують. На другий рік 

заглиблюються в деревину, на глибину до 10 см, де й зимують вдруге. Після другої зимівлі в 

травні заляльковуються, відгородивши лялечкову колисочку кришечкою з порохні, змоченої 

слиною. Генерація трирічна.  

Строкатий дубовий вусач – жук до 2 см завдовжки, чорний. На передньоспинці має три 

поперечні жовтуваті плями, а на надкрилах такого ж кольору – три поперечні смужки у вигляді зіг-

нутих ліній та кілька плям. Характеризується такими ж особливостями, як і малий дубовий вусач.  

У дубових лісах лісостепової та степової зон поширений корабельний свердлик. Поселя-

ється на деревах старшого віку, головним чином там, де на стовбурах відсутня кора, і на вітро -

вальних деревах. Личинки проточують вузькі, до 2 мм та довжиною до 20 см ходи, перпендику-

лярно волокнам стовбурів. Шкодить на лісосіках, складах, у будівлях. Генерація однорічна.  

Завдання. За поданою вище схемою, використовуючи довідковий матеріал, інтернет-

ресурси, опишіть (на вибір) шкідників і корисних комах виданої вам колекції. (Групова робота).  

Виконання завдання контролює керівник, надаючи необхідну допомогу.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

Слово керівника. Під час проведення сьогоднішнього заняття ми ознайомилися з 

мікрофауною і ґрунтовими тваринами лісу та виявили, що із багатьма представниками цього 

тваринного світу ми зустрічалися раніше, визначили корисність і негативний вплив комах на ріст 

та розвиток лісових культур, практично вивчили видовий склад лісових комах за колекцією з 

використанням відповідного обладнання.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Відслідкувати появу комах у вашому саду. Випереджувальне завдання. Підготувати 

матеріал про лісових птахів.  

 

Заняття 34  
 

Тема. Комахоїдні птахи, їх різноманітність і біологічне значення. Ярусність гніздівлі 

птахів у лісових масивах.  

Мета. Закріпити знання вихованців гуртка з теми «Птахи» про їх різноманітність і 

біологічне значення. Вивчити спосіб життя й живлення комахоїдних птахів, ярусність гніздівлі у 

лісових масивах, методи та способи відтворення орнітофауни. Формувати вміння харак-

теризувати специфічний вплив окремих груп фауни на продуктивність та біологічну стійкість лісів.  
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Обладнання. Фотокартки птахів та відеоматеріали про них, наукова і навчальна 

література, енциклопедії, довідники, макети гнізд, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Комахоїдні птахи, ярусність гніздівлі, відтворення 

орнітофауни.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Забезпечення юних лісівників роздавальним і дидактичним матеріалом. Перевірка їх 

підготовки до проведення заняття. Створення позитивного психологічного середовища.  

Оголошення теми та мети заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. З якими видами птахів ви зустрічалися під час перебування в лісових масивах, садах, 

парках?  

2. Чим відрізнявся світ орнітофауни на цих ділянках?  

3. Чи всі види птахів можна віднести до комахоїдних?  

4. З минулого заняття пригадайте комахоїдних птахів.  

5. Яке значення птахів у підвищенні продуктивності та біологічної стійкості лісів?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Велику користь у боротьбі з шкідниками лісу приносять комахоїдні птахи.  

Проте і вони потерпають від надмірного антропогенного навантаження, тому для 

збереження орнітофауни, яка відіграє ключову роль у збереженні лісових насаджень, ми повинні 

знати не тільки найпоширеніші види, а й біоекологічні особливості їхнього життя.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки». 

Медіалекція з демонстрацією слайдів.  
 

4.1. Комахоїдні птахи, їх різноманітність та біологічне значення.  
 

Найбільш різноманітною і численною групою хребетних тварин у видовому відношенні є 

птахи. У її представників існують різні форми зв’язку з лісовим біоценозом. Із 217 видів, що 

належать до складу орнітофауни регіону, осілими є 39 видів, гніздяться та зустрічаються під час 

перельотів – 116, спостерігаються під час міграції – 48, прилітають на зимівлю – 7 видів.  

Розрізняють три  групи лісових птахів:  

а) деревні птахи, що лазять по деревах. Живляться і влаштовують гнізда на деревах, 

мають короткі, але сильні ноги, долотоподібний тонкий і довгий чи загнутий усередину дзьоб 

(папуги). За характером живлення можуть бути як насіннєїдні, так і комахоїдні: дятли, чечітка, 

чиж, щиглик, повзики, клести, дубоноси;  

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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б) група лісових птахів, що гніздяться на деревах або в зарослях чагарників, а здобич 

ловлять у повітрі: боривітер, яструб, кібчики (денні хижаки), звичайна зозуля (зозулі), що поїдає 

шкідливих волохатих гусениць, звичайний дрімлюга (загін дрімлюги), сич, сова, сипуха (сови);  

в) група лісових птахів, що гніздяться лише на землі. Корми здобувають і на землі, і на 

деревах. Ці численні представники загону курячих (фазан, тетерев, глухар, рябчики та інші) 

складають предмет промислу.  

Найпоширенішими лісовими птахами є синиця велика, вівсянка звичайна, кропив’янка чор-

ноголова, вівчарик-ковалик, мухоловка білошия, дрізд чорний, соловейко східний, крук, боривітер 

звичайний, яструб великий, канюк звичайний, підсоколик малий, сапсан, чапля сіра, чапля руда, 

бугай, тетерук, орябок, рибалочка, бджолоїдка, дятли малий, середній та звичайний тощо.  

Юні лісівники, попередньо підготувавши матеріал, характеризують, за вибором, 

лісових птахів.  

Синиця велика (Parus major) – невеликий птах родини синицевих. В Україні звичайний 

осілий вид. Народні назви: зінзівер, синиця-коник, сикора. Спина зелена, надхвістя сіре. На голові 

чорна «шапочка». Білі «щоки» облямовані чорним. Низ жовтий, із широкою (у самців) чорною 

смугою посередині. Крила й хвіст блакитно-сірі з бурим. Поширена по всій Україні.  

Гніздиться в дуплах або шпаківнях, іноді в норах, щілинах будівель, старих гніздах 

великих птахів. Гніздо мостить з корінців, травинок і мохів, вистеляючи шерстю і пір’ям. За літо 

буває дві кладки. Кладка з 10-14 білих з червоно-коричневими плямами яєць, наприкінці квітня. 

Менш ніж через два тижні вилуплюються пташенята, які через три тижні вилітають із гнізда.  

У лісовому масиві синицю велику можна впізнати за мелодійним щебетанням – «сі-сі-сі», 

«сі-сі-сі», «сі-сі-сі». Коли самець закликає самку звуками –«сєрр-сєрр-сєрр», «сєрр-сєрр-сєрр», 

«сєрр-сєрр-сєрр» - то це означає, що він знайшов достатньо комах. Живиться комахами, 

павуками, взимку – насінням. Восени і взимку птахи збираються в зграї і мандрують разом з 

іншими видами синиць.  
 

Чи доводилося вам бачити боривітра?  
 

Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) – хижий птах роду соколів, вид боривітра. 

Довжина тіла до 40 см, крила – 229-275 мм. Оперення спини у самця іржасто-руде з темними 

плямами, у самки іржасте з темними поперечними смугами; оперення черева у обох статей 

вохристе з темними плямками; ноги жовті. Поширений у Європі, Азії та Африці.  

В Україні є перелітним птахом, хоча поодинокі екземпляри зимують на півдні України. 

Заселяє ліси (крім глухих масивів), парки, сади, городи, гори і пустелі. Гніздиться всюди – на 

скелях, урвищах, на деревах (також і в дуплах), в людських будівлях, в норах на землі.  

В природних умовах у боривітрів часто виникають труднощі з житлом. Як і всі соколи, 

власних гнізд вони не будують. Свої житлові проблеми боривітри вирішують або мирними 

засобами, знаходячи пусті гнізда, або ж терпеливо чекають їхнього звільнення після вильоту 

пташенят граків, ворон чи сорок, чи агресивними діями, безжально розорюючи зайняті гнізда і 

виганяючи їхніх господарів. Особливо часто такі сутички виникають між боривітрами і сороками.  

У кладці зазвичай 4-6 яєць. Яйця охристі з іржаво-бурими плямами. Висиджування, в 

якому беруть участь обоє батьків, триває 28 днів, а через місяць після вилуплення чи трішки 

пізніше пташенята стають на крило. Виводки боривітра звичайного не розпадаються до відльоту. 

У здобичі боривітра переважають найпоширеніші сільськогосподарські шкідники: сірі полівки, 

миші, пацюки, молоді ховрахи та інші дрібні гризуни. Полює він безперестанку, за день 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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добуваючи 12-15 полівок, а при великій кількості гризунів – до 28 звірків. Вченими було 

встановлено, що кожна пара боривітрів надійно оберігає від ховрахів та інших гризунів 5 -10 

гектарів посівів.  

Полівки – здобич приваблива, але ненадійна. В багаті на гризунів роки вони складають до 

60-90% раціону боривітрів; а в періоди нестачі цієї основної здобичі соколи переключаються на 

інші корми. Серед них – землерийки, ящірки, злітки дрібних птахів (найчастіше молоді шпаки, 

горобці, жайворонки), саранові, жуки і дощові черв’яки. Не раз на оранці помічали боривітрів, які 

безстрашно підбирали черв’яків після плуга.  

Висока цінність боривітра для сільського господарства зумовлена ще однією його 

звичкою. На улюблену здобич нападає навіть ситий боривітер, ховаючи спійманих звірків. Свої 

запаси соколи не забувають, перевіряючи їх ввечері того ж дня, наступного ранку або, при 

невдалих полюваннях, в наступні 2-3 дні. Однак частина, а іноді й більшість схованих звірків 

залишається не знайденими, і боривітер знову береться за полювання, що помітно збільшує прес 

на популяції гризунів. Під час полювання висить у повітрі, часто тріпочучи крильми, виглядає 

здобич. Помітивши мишу або велику комаху, боривітер стрімко падає донизу. За день дорослий 

боривітер звичайний з’їдає близько десяти гризунів. Дрібні ссавці (в основному гризуни), дрібні 

птахи, ящірки і комахи – основа корму цього сокола.  

Боривітри характеризуються гостротою зору.  
 

Давайте поговоримо ще про одного птаха.  
 

Вивільга звичайна. Латинська назва роду (Oriolus), що в перекладі означає 

«золотистий». Красивий птах, довжиною до 25 см, масою 70-85 грамів. Самець має яскраве 

жовто-чорне забарвлення, самка блідо-зеленого кольору. Вивільги добре маскуються і тому їх 

доволі важко побачити на дереві. На землю злітає неохоче. Цей птах населяє широколистяні 

ліси, парки та сади. Тримається у верхньому ярусі високих дерев. Гніздо звиває на дереві у 

розгалуженні гілок. Відкладає 3-6 яєць. Самці мають відмінне координування голосової 

мускулатури. Тому вивільги здатні аналізувати звук і вичленовувати наявну інформацію. 

Здатність до незначного імітування й навчання дозволяє їм передавати інформацію від покоління 

до покоління. Навесні чути спів самця який нагадує звуки «фіу-фіу-фіу», «фіу-фіу-фіу», «фіу-фіу-

фіу». Коли вони налякані, то чується різке «джуііть», «джуііть», «джуііть». Завдяки звукам, що 

видають вороги або здобич, вивільги дізнаються про їх місцезнаходження. Живиться вивільга 

переважно волохатою гусінню непарного, або кільчастого та соснового шовкопрядів, яку, крім неї  

та зозулі, майже ніякі інші птахи не їдять. До того ж вона поїдає совок, метеликів, хрущів, 

довгоносиків, вусачів, листоїдів, клопів та інших дуже шкідливих комах. Восени живиться також 

ягодами. Отже, вивільга є дуже корисним птахом і її потрібно охороняти.  

Соловейко східний або звичайний (Luscinia luscinia) – невеликий співочий 

горобцеподібний птах родини мухоловкових (Muscicapidae), інколи його відносять до родини 

дроздових (Turdidae). В Україні звичайний гніздовий перелітний птах.  

Маса тіла 22-32 г, довжина тіла близько 17 см. Дорослий птах зверху бурий, надхвістя зі 

слабким рудуватим відтінком; низ білуватий, з нечіткими темними плямами на волі; боки тулуба 

буруваті; махові пера бурі; хвіст бурий, з рудим відтінком; дзьоб і ноги бурі. Молодий птах 

буруватий, строкатий, на перах  темна облямівка. Соловейко східний дуже подібний до соловейка 

західного, від якого відрізняється темними плямами на волі, але найдостовірніше – піснею.  
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Поширений на гніздуванні в Європі та Азії, зимує в Африці. Є вікарним видом у відношенні 

до соловейка західного. В Україні гніздиться на всій території, крім Карпат і більшої частини 

Криму; під час міграцій трапляється скрізь.  

Гніздиться по узліссях листяних зволожених лісів, у зарослях кущів у сирих ярах, світлих 

невеликих гаях, закинутих садах, парках з густим підростом та підліском, у густих листяних 

молодняках, загущених лісосмугах вздовж доріг окремими парами, які у сприятливих місцях 

можуть бути розміщені на відстані 50-100 м одна від одної. Гніздо будує зазвичай на землі біля 

коріння кущів, дерев, іноді під купами хмизу, рідко – невисоко над землею (15 см або дещо вище) 

у розгалуженні кущів. Гніздо, як правило, розміщується не в ямці, як у більшості птахів, що 

гніздяться на землі, а серед лісової підстилки таким чином, що його краї бувають на одному рівні 

з поверхнею. Гніздо являє собою досить грубу споруду. Зовнішній її шар складається з декількох 

рядів напівперегнилого листя дерев. По краях гнізда до них добавляються гілочки, сухі стебла 

трав’янистих рослин, часто – листя осоки. Основа гнізда зазвичай також складається з листя. 

Лоток вистелений дуже тонкими стеблами злаків та їх розмочаленими листочками, корінцями, 

шерстю, іноді з домішками кінського волосся.  

У повній кладці 4-5, інколи – 6 яєць. Шкаралупа блискуча, майже матова. Забарвлення її 

варіює від оливково-коричневого до темно-шоколадного кольору. Плям або крапок на шкаралупі 

немає, але в окремих випадках на одному з його кінців відмічається більш рудуватий відтінок, 

обумовлений наявністю великої кількості дрібних коричнево-рудуватих крапок. Повні свіжі кладки 

зазвичай з’являються в другій та третій декадах травня. У випадку розорення гнізда можлива 

повторна кладка. Самка насиджує яйця протягом 13-14 діб.  
 

4.2. Ярусність гніздівлі птахів у лісових масивах. Розповідь з елементами бесіди та 

демонстрацією слайдів.  
 

Птахи в лісових масивах гніздяться по ярусах у чіткому порядку.  

Верхній ярус (верхівки дерев): грак, ворона, сойка, кобчик, шуліка. 

Деякі види птахів удосконалили класичну чашечкоподібну форму гнізда.  

Наприклад, перед початком мощення гнізда, пара шулік облітає свою територію, вибираю-

чи дуже високе дерево зі зручним розгалуженням гілок. У будівництві участь беруть обидва пта-

хи, але головну роль у цьому процесі відіграє самка: саме вона складає палички, сучки, стебла 

трав’янистих рослин, вимощуючи гніздо ще й травою, шерстю і шматками паперу та ганчірок.  

В середньому ярусі (нижні частини крон головних порід, крони ІІ ярусу і високих 

чагарників): сорока, (іволга) вивільга, дрізд-горобинник, малинівка, кобчики, зяблик, пустельна. 

Сорока будує гніздо у вигляді великої, недбало складеної з гілок кулі. Мостить її на густому 

дереві, обмазуючи зсередини глиною чи вистеляючи сухою травою й дрібними корінцями. Над 

гніздом монтує своєрідний дах із гілочок, аби захистити своїх нащадків від рясних дощів, спеки і 

хижих птахів, вхід до гнізда знаходиться тільки збоку.  

У нижньому ярусі (підлісок) гніздяться славка садова, жулан, бормотушка болотна, 

комишівка, різні види синиць та інші.  

Синиці гніздяться переважно в дуплах і штучних гніздівлях. У дуплах також гніздяться 

шпаки, сови й горихвістки. Гнізда синиці трапляються на вологих ділянках листяного лісу і в 

пеньках доволі низько над землею. «Оселі» вони будують із стебел трав, корінців та гілочок, 

вимощуючи їх шерстю і пір’ям.  
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У тих місцях, де птахам не загрожує напад природних ворогів або де їм не вистачає 

матеріалів для будівництва гнізда, багато птахів гніздуються безпосередньо на землі. На землі 

гніздяться вівсянки садова та звичайна, соловей, фазан будує гніздо в захищеному місці, в 

зарослях трави. Деякі види поганок з плаваючих на воді гілок і листя будують плавуче гніздо, яке 

потім вони прикріплюють до прибережних рослин. Гнізда просочуються водою й починають гнити, 

проте тепло, яке виділяється під час розкладання рослин, допомагає птахам підтримувати 

температуру, необхідну для розвитку зародків у яйцях. Багато видів дрібних птахів, наприклад 

жайворонки, будують для пташенят чашоподібні гніздечка. Спочатку вони власними грудьми 

приминають рослини до землі, а потім вистилають ямку шаром трави, завдяки чому виходить 

ідеальна м’якенька «миска». Яйця птахів, що гніздуються на землі, завжди мають захисне 

забарвлення й покриті цятками, зазвичай різної величини.  

V. Закріплення знань.  

Завдання вихованцям гуртка. Використовуючи літературні та інтернет-джерела, 

запропонуйте методи і способи відтворення орнітофауни.  

Аналізуючи прослуханий матеріал і працюючи з додатковою літературою, вони роблять 

відповідні висновки й пропонують, що з метою збереження та відтворення орнітофауни потрібно:  

1. Зменшити до мінімуму проведення рубок у весняну пору. Скоротити кількість проїжджих 

доріг у лісі.  

2. Локалізувати і регламентувати місця масового відвідування лісу.  

3. Не потрібно вирубувати дуплисті дерева, оскільки вони заселені совами, дятлами тощо.  

4. Практикувати зимову підгодівлю птахів, використовуючи спеціальні годівниці, з яких 

корми не можуть бути вибрані мишами і білками.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

На сьогоднішньому занятті ми дізналися багато цікавого та відкрили невідомі нам факти 

про різноманітність і біологічне значення птахів. Вивчили способи життя й живлення, ярусність 

гніздівлі у лісових масивах комахоїдних птахів. Нам вдалося запропонувати методи та способи 

відтворення орнітофауни.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Провести спостереження за поведінкою птахів у вашому саду, шкільному дендропарку. 

Виявивши незнайомі види – зафотодокументувати їх.  

 

Заняття 35 
 

Тема. Практична робота №14. Виготовлення та розвішування годівниць для птахів.  

Мета. Навчитися виготовляти штучні годівниці для птахів і раціонально їх розміщувати у 

лісових масивах, садах, парках, скверах. Формувати вміння технологічно правильно і економічно 

грамотно використовувати сучасні матеріали. Розвивати логічне мислення.  

Обладнання. Необхідний будівельний матеріал, рукавиці, дерев’яні бруски, столярні 

інструменти, саморізи, металеві кільця для кріплення, пластикові ємності, ножиці або ніж, 

ізоляційний матеріал, мішечки з піском, мотузка, гарбуз, корми для птахів.  

Базові поняття та терміни. Будівельний матеріал, годівниці, їх розміщення, 

послідовність виконання робіт.  

Тип заняття. Формування нових знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  
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ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

ІV. Інструктаж з БЖД.  

V. Виконання практичної роботи.  

VІ. Розвішування годівниць.  

VІІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Забезпечення юних лісівників необхідними інструментами та матеріалом. Створення 

мобільних груп із виготовлення і розвішування годівниць.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда.  

1. З якою метою виготовляються годівниці?  

2. Де їх краще розвішувати?  

3. Чому не рекомендовано розвішувати годівниці у місцях великого скупчення людей та 

поблизу осель?  

4. Назвіть матеріали, з яких можна виготовляти годівниці.  

ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

Отже, виготовляти годівниці потрібно для забезпечення птахів кормами у холодну пору 

року, що не тільки допоможе їм вижити, а й дасть змогу привабити пернатих друзів у наші сади і 

парки, де вони будуть знищувати велику кількість комах, шкідливих для плодових і дикорослих 

дерев, підвищуючи таким чином їх продуктивність, та сприятимуть поширенню плодів і насіння.  

ІV. Інструктаж з БЖД.  

Проводиться інструктаж щодо правил безпеки під час роботи з колото-ріжучими 

інструментами, дерев’яними заготовками, молотками, цвяхами тощо.  

V. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича майстерня». 

Колектив вихованців гуртка ділиться на 3-4 групи. Кожна група вибирає матеріал, з якого 

будуть виготовлятися годівнички. Відповідно до цього, вони забезпечуються матеріалами, 

обладнанням та інструкціями з безпеки виконання робіт.  

Отже, на сучасному етапі годівниці виготовляють із різних матеріалів.  
 

5.1. Інструкція щодо виготовлення годівниць.  
 

Годівниця з пластикової пляшки є самим простим варіантом. Для цього береться пляшка 

або будь-яка інша пластикова ємність, ножиці або ніж, ізоляційна стрічка, мішечок з піском, 

мотузка і звичайно, корми.  

Етапи виготовлення: 

Відступивши від днища 4-5 сантиметрів, вирізаємо в стінках тари досить великі отвори. 

Маленькі робити не варто, адже це не шпаківня. Як показує практика, птахи оминають стороною 

годівниці з невеликою кількістю отворів і до того ж малого розміру, оскільки бояться перебувати в 

замкнутому просторі.  

Для естетичного оформлення та з метою вберегти лапки птахів від порізів, край отворів 

слід обробити ізоляційною стрічкою. Зробивши як мінімум 2 входи, приступити до обваження дна, 

а щоб ємність не перевертало вітром, потрібно покласти на дно мішечок з піском, передбачивши 

будь-яку пласку поверхню зверху, на яку і слід розсипати корми. У кришці зробити отвір та 
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протягнути мотузку, зав’язавши її на товстий вузлик. Підвісити готовий виріб на гілку подалі від 

представників родини котячих, які можуть до неї дістатися.  

Годівницю для птахів з пляшки можна виготовити із застосуванням дерев’яних ложок з 

довгими ручками. Вони будуть служити одночасно і місцем сидіння, і подачі корму. У такій 

годівниці навіть в сиру погоду корми не намокнуть, а значить їх можна насипати досить багато. 

Для виготовлення такої годівниці потрібна пластикова пляшка об’ємом 1,5-2,5 літра та матеріали 

– ідентичні, що використовувалися для першого виробу й пара дерев’яних ложок.  

Етапи виготовлення:  

1. Приблизно посередині ємності утворити два наскрізних отвори, практично навпроти 

один одного та з невеликим нахилом.  

2. Опустившись нижче сантиметрів на 5-8, утворити ще два, також напроти один одного, 

але вже хрест-навхрест по відношенню до тільки що зроблених. 

3. Вставивши в отвори ложки, зробити невелику виїмку з боку широкої частини столового 

приладу, щоб зерно поступово заповнювало улоговинку по мірі його убування. 

4. Закріпити мотузку в кришці і засипати територію дрібним кормом.  

Насправді таку імпровізовану їдальню для пернатих можна виготовити з самих, здавалося 

б, невідповідних матеріалів – овочевих пластикових сіток, поліна, шкірок з апельсина, гарбуза 

тощо. Найнадійніші годівниці, виготовлені з дерева. Для їх виготовлення вихованці гуртка 

забезпечуються дерев’яними брусками, столярними інструментами, саморізами, мотузками, 

металевими кільцями для кріплення.  

Етапи виготовлення (демонстрація рисунків годівниць).  

1. Із дощок вирізаємо основу з розмірами 40×30 см.  

2. Із фанери вирізаємо таку саму заготовку, вона виконуватиме роль даху.  

3. Із тонкого бруса вирізаємо чотири заготовки; дві – по 30 см, а дві – коротші, для того, 

щоб дах мав невеликий нахил донизу і щоб з нього стікала вода.  

4. До підставки саморізами кріпимо стійки, змістивши їх частково у внутрішню частину 

конструкції.  

5. Закріплюємо дах, вмонтувавши у нього металеві кільця.  

6. Прив’язуємо мотузку. Годівниця готова до використання.  
 

 5.2. Ознайомившись із інструкціями, групи вибирають матеріал та приступають до 

виконання завдання.  
 

VІ. Розвішування годівниць.  

Завершивши роботу, вихованці гуртка повідомляють про це керівника. Якщо у деяких 

ланок робота не завершена – їм допомагають завершити проект, після чого всі вирушають 

розвішувати годівниці, розкладаючи в них корм.  

VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновок».  

Під час сьогоднішнього заняття ми не тільки ознайомилися з різними видами годівниць і 

навчилися створювати їх своїми руками, а ще й розпочали операцію по підгодівлі і 

приваблюванню пернатих друзів.  

Перед нами тепер стоїть завдання - постійно підгодовувати птахів протягом холодного 

зимового періоду та створювати їм штучні гніздівлі.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Виготовити в домашніх умовах годівниці і розвісити їх у своєму плодовому саду.   
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Заняття 36  
  

Тема. Ссавці. Місця мешкання і особливості живлення лісових тварин. Специфічний 

вплив окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну стійкість лісів.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка із найпоширенішими ссавцями наших лісів, місцями 

мешкання, зимівлі, особливостями живлення. Показати вплив окремих груп фауни на 

продуктивність і біологічну стійкість лісів. Зробити відповідні висновки.  

Обладнання. Комп’ютерне забезпечення, фотодокументи, навчальна та науково-

популярна література.  

Базові поняття та терміни. Ссавці, живлення, місця мешкання, продуктивність, 

біологічна стійкість.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Привітання. Налаштування на робочий лад. Оголошення теми заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Керівник пропонує гуртківцям пригадати, чи згадувалися лісові тварини  (ссавці) під час 

проведення попередніх занять і, по можливості, систематизувати свої знання про лісову фауну.  

Бесіда.  

1. Які переважаючі види ссавців населяють ваші ліси?  

2. Перерахуйте ссавців, що найчастіше трапляються у листяних лісах.  

3. В якому лісовому біоценозі переважають бобри?  

4. Спрогнозуйте місце проживання дикого кабана.  

5. Які ссавці трапляються в усіх лісових масивах?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Кожен вид ссавців характеризується не тільки специфічним місцем мешкання та 

особливостями живлення, а й впливом на продуктивність і біоекологічну стійкість лісів. Крім того, 

тваринний світ впливає на економіку країни, забезпечуючи жителів продуктами харчування. 

Знання про лісові тварини допоможе вам відшукати їх у лісових масивах під час полювання, а 

також, при потребі, на науковій основі відтворювати їх поголів’я.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  

 (Прим. Вивчаючи тему, можна використати прийом «Домашні заготовки», тобто 

теоретичний матеріал, вивчений у курсі «Біологія тварин»).  
 

Чи можете ви уявити лісовий біоценоз без фауни? Чому ні?  
 

4.1. Ссавці. Місця мешкання та особливості живлення лісових тварин. Розповідь.  
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До ссавців, або звірів, відносяться самі високоорганізовані хребетні тварини. 

Живородіння, вигодовування дитинчат молоком, високорозвинена нервова система і 

теплокровність, високий ступінь турботи про потомство, дозволили тваринам цього класу широко 

розселитися по Землі і зайняти на ній самі різноманітні місця проживання.  

Ссавці живуть у лісах (лосі, кабани, вовки, лисиці, зайці), в горах (гірські козли й барани), в 

степах і напівпустелях (сайгаки, ховрахи, хом’яки, тушканчики), у ґрунті (кроти та сліпаки), в 

морях і океанах (кити, дельфіни). Деякі з них (кажани) значну частину активного життя проводять 

у повітрі. В даний час відомо більше 4-х тис. видів ссавців.  

Із ряду комахоїдних у лісових масивах трапляються землерийки, їжаки, хохулі, кроти. 

Найдрібніші з комахоїдних – землерийки. Заселяють густі ліси, чагарники, луки - білозубки та 

бурозубки. В бурозубки довжина тіла 3-8 см, волосяний покрив шкіри темно-бурий, черева – 

світло-сірий. Морда витягнута в хоботок, зуби темно-бурі. Тваринки дуже ненажерливі і сміливо 

нападають на різних дрібних тварин. Взимку прокладають ходи під снігом і знаходять комах.  
 

Охарактеризуйте їжака звичайного.  
 

Їжак звичайний – тварина невеликих розмірів з довжиною тіла 20-30 см. Морда витягнута. 

Вуха відносно невеликі, ніс гострий. На верхній щелепі у їжаків 20 гострих зубів, на нижній – 16. 

Голова відносно велика, клиноподібна зі слабо вираженим лицьовим відділом. На лапках по п’ять 

пальців з гострими кігтями. Задні кінцівки довші, ніж передні. Надає перевагу переліскам, узліссям, 

уникаючи суцільних лісових масивів. Гнізда будує у кущах, ямах, печерах, покинутих норах гризунів 

або в корінні дерев. Всеїдна тварина. Основу живлення складають дорослі комахи, гусениці, 

слимаки, іноді дощові черв’яки.  

Кроти ведуть підземний спосіб життя. Численні нори риють передніми ногами, широкі 

кисті яких вивернуті в боки. Очі у крота слаборозвинені і мають вигляд чорних крапок. Зовнішніх 

вушних раковин немає. Хутро коротке, м’яке, густе, не має напрямку і при пересуванні щільно 

прилягає до тіла. Кроти активні цілорічно. Вони – важливі промислові звірятка.  

Ряд Гризуни об’єднує 1/3 сучасних видів ссавців. До них відносяться миші, щури, ховрахи, 

білки та інші дрібні й середньої величини звірі. Гризуни – в основному рослиноїдні тварини. Для 

них характерні сильнорозвинені різці (по два в кожній щелепі), корінні зуби з пласкою жувальною 

поверхнею. Різці гризунів не мають коріння, постійно наростають, при поїданні їжі сточуються і 

самозаточуються. У більшості гризунів довгий кишечник з розвиненою сліпою кишкою. Півкулі го-

ловного мозку зазвичай гладкі. Гризуни ведуть деревний (білки, летяги, соні), напівводний (бобри, 

нутрії, ондатри), напівпідземний (миші, щури, ховрахи) спосіб життя. Вони – плодючі тварини. 

Дитинчата у більшості своїй народжуються сліпими і голими зазвичай у гніздах, у норах, у дуплах.  

Ряд Зайцеподібні об’єднує види зайців, кроликів і пищух – тварин, багато в чому схожих з 

гризунами. Основна відмітна ознака зайцеподібних пов’язана із зубною системою: у них позаду 

двох великих верхніх різців є два невеликих різця. Зайці (біляк, русак) живляться травою, корою 

молодих дерев і чагарників. На годівлю виходять у сутінках та вночі. Зайченята народжуються 

зрячими, покритими густою шерстю.  

Хижі (вовки, лисиці, песці, рисі, куниці, горностаї, ведмеді) живляться в основному іншими 

ссавцями і птахами. Вони активно переслідують свою здобич. Зуби хижаків поділяються на різці, 

ікла та корінні. Найбільш розвинені ікла і чотири корінних (хижих) зуби. Кишечник у них короткий, 

що зв’язано з живленням висококалорійною та легко перетравлюваною їжею. У хижаків відсутні 

ключиці. Передній мозок у них з великою кількістю звивин і борозен.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Вовчі (вовки, лисиці, песці, собаки, шакали) – великі і середньої величини звірі з гострою 

мордою, гострими вушними раковинами, довгим пухнастим хвостом, ногами з тупими 

невтяжними кігтями. За здобиччю полюють гоном.  

Ведмежі (бурий ведмідь, білий ведмідь) – великі звірі важкої статури. При ходьбі спирають-

ся не на пальці, а на всю стопу (стопоходячі). Самки народжують дитинчат під час зимового сну.  

Куницеві (ласка, соболь, тхір, горностай) – дрібні і середні за величиною кровожерливі звірі 

з подовженим тулубом і короткими ногами. Хутро у більшості куницевих з тонким м’яким 

підшерстям.  

Ряд Парнокопитні об’єднує великих і середньої величини травоїдних або всеїдних звірів. Їх 

ноги мають по 4 або 2 пальці, покритих у більшості копитами. За способами живлення та 

особливостями будови шлунку їх ділять на жуйних і нежуйних. У жуйних тварин (олені, козли, 

барани) різці є тільки на нижній щелепі, корінні зуби з широкою жувальною поверхнею. На 

пасовищі вони заповнюють самий об’ємистий відділ складного шлунку – рубець, з якого їжа 

переходить у сітку, а потім відригується в рот невеликими грудками, де рясно змочується слиною 

і перетирається корінними зубами. Знову проковтнута їжа надходить у книжку, а з неї в сичуг – 

власне шлунок.  

Нежуйні парнокопитні (кабани, бегемоти), їжу вдруге не пережовують. Шлунок у них 

однокамерний. Зуби їхні діляться на різці, ікла та корінні.  

Непарнокопитні. Із сучасних ссавців до нього входять коні, осли, зебри, носороги, тапіри. У 

більшості з них на ногах по одному розвиненому пальцю (у тапірів на передніх ногах по 4 пальці, 

а на задніх - по 3). На пальцях є масивні копита. З диких коней у заповіднику Асканія-Нова і в 

зоопарках зберігся лише кінь Пржевальського. 
 

4.2. Специфічний вплив окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну 

стійкість лісів.  
 

Сьогодні, в результаті інтенсивної зміни природи лісів людиною, основний вплив на 

формування насаджень із представників фауни ссавців мають мишовидні гризуни, зайці, лисиці, 

в меншій мірі козулі, олені, лосі, кабани й ведмеді.  

Жолуді і каштани розносяться також білками. Гризуни заготовляють насіння дуба, бука, 

кедра, граба на зиму та прозапас, створюють свої комори в дуплах деревних пеньків і в 

кореневих ходах під старими пеньками.  

Головними поширювачами порід із важким насінням є ссавці. Вони позитивно впливають на 

лісовідновлення. Риючи й розгрібаючи моховий килим, підстилку і верхній шар ґрунту, створюють 

джерела для самосіву. Корисними в цьому випадку є ліжбища козуль, оленів, лосів, ведмедів. В 

природному лісі їх роль дуже важлива для зміни поколінь деревної рослинності.  

У даному відношенні дикий кабан займає перше місце, за своєю активністю виконуючи роль 

«лісового плуга». Він живиться переважно кореневищами трав і підземними частинами 

трав’янистих рослин, плодами диких рослин, жолудями й личинками хрущів.  

Знищуючи велику кількість личинок хрущів і кореневищ трав’янистих рослин, риючи й 

розпушуючи при цьому ґрунт, кабан створює своєрідний чорний пар на лісових галявинах та в 

рідколіссі, що є добрим фоном для природного лісовідновлення.  

Одна і та ж тварина у різних випадках може бути як корисною, так і шкідливою. Це 

стосується цілої низки поширених у лісі птахів та особливо ссавців.  

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Так, шкідлива у деяких випадках, лисиця дуже корисна в боротьбі з мишовидними 

гризунами. Шкода від ссавців досягає іноді значних розмірів. Об’їдають кору й луб деревних 

стовбурів миші, водяні щурі, зайці, бобри, лосі, олені, козулі. Знищують листя дерев і чагарників у 

великих кількостях олені, лосі та домашні тварини. У багатьох випадках ступінь шкоди, нанесеної 

великими травоїдними в лісі, залежить від кількості цих тварин.  

Тому, лісівники притримуються «господарсько допустимих» кількостей дичини на лісові 

площі, які змінюються в залежності від породи і віку насаджень, кормової бази та інших умов.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Перерахуйте найпоширеніших ссавців вашого регіону, назвіть представників 

Комахоїдних.  

2. Яку роль відіграють хижі в лісових екосистемах?  

3. Охарактеризуйте специфічний вплив окремих груп ссавців на продуктивність і 

біоекологічну стійкість лісів.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Слово керівника».  

На сьогоднішньому занятті ми більш змістовно ознайомилися із найпоширенішими 

ссавцями наших лісів, місцями їх мешкання, зимівлі, особливостями живлення і визначили вплив 

окремих груп фауни на продуктивність та біологічну стійкість лісів. Це дасть вам змогу 

застосувати знання в лісогосподарському виробництві.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Виконати навчальний проект «Специфічний вплив окремих груп фауни на продуктивність та 

біоекологічну стійкість лісів».  

 

Заняття 37  
 

Тема. Лісова фауна як фактор географічного поширення лісових порід. 

Антропогенний вплив на тваринний світ. Червона книга України.  

Мета. Закріпити знання про географію поширення лісових порід, вияснити фактори їх 

поширення, показати антропогенний вплив на тваринний світ, дати поняття «міграції»,  позна-

йомитися із рідкісними і зникаючими видами тварин своєї області та України. Формувати вміння 

захищати навчальні проекти, визначати в природі види тварин, занесених до Червоної книги.  

 Обладнання. Карта тваринного світу України, таблиці, Червона книга України, карта 

рослинності України, Червона книга Хмельниччини, комп’ютерне забезпечення, підготовлені до 

захисту навчальні проекти.  

 Базові поняття та терміни. Лісова фауна, географія та фактори поширення лісових 

порід, антропогенний вплив, Червона книга України.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Захист навчальних проектів.  

VІІ. Підведення підсумків заняття.  
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VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Налаштування на робочий лад. Оголошення теми заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Мозковий штурм.  

1. Дайте визначення поняття «лісова фауна».  

2. Яку роль у лісових екосистемах відіграють комахоїдні?  

3. Охарактеризуйте вплив окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну стійкість 

лісів.  

4. Що вам відомо про Червону книгу України? Назвіть представників рослинності й 

тваринного світу.  

5. Як лісова типологія впливає на поширення тваринного світу?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Лісові масиви займають величезні території. Сьогодні ми  повинні розглянути географію і 

вияснити фактори поширення лісових порід, показати антропогенний вплив на тваринний світ, 

ближче познайомитися з рідкісними та зникаючими видами тварин своєї області й України, 

визначити шляхи їх збереження і відтворення.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

 4.1. Лісова фауна як фактор географічного поширення лісових порід. Розповідь з 

елементами бесіди.  
 

Як ми вже вияснили, лісовий біоценоз складається із двох основних елементів: 1) живих 

організмів – рослин і тварин та 2) середовища – атмосфери і ґрунту. Найбільш специфічну 

частину лісу як біоценозу складають рослини – лісові дерева, чагарники, ліани, трав’янисті та 

інші. Але й представники тваринного світу, дуже різноманітного в лісових умовах, відіграють 

важливу роль у його житті. Часто вони виступають в якості вирішальних факторів у виробленні 

його продуктивності і стійкості, в географічному поширенні лісу та зміні його поколінь. Крім того, 

багато представників лісової фауни мають самостійне економічне значення в якості об’єктів 

мисливського господарства.  

Тварини, пов’язані зі складом лісу. Рябчик і тетерев – аборигени хвойних лісів із домішкою 

берези й осики, надлишком ягідних напівчагарників у ґрунтовому покриві. Дикий кабан, білка, 

бурундук, миші, сойка заселяють ліси з пануванням горіхоносів – дуба, бука, ліщини, грецького 

горіха, сосни кедрової. Лосі, олені та козулі надають перевагу листяним лісам з багатими 

трав’янистими і листовими кормами. Темні букові ліси, густі хащі молодих ялинників – кращий 

захист для птахів. Бобри живуть у прибережних лісах з переважанням осики, вільхи і берези. Дикі 

свині надають перевагу річковим долинам та місцям, де густі деревні або чагарникові хащі 

молодняків. До категорії неперебірливих до місця проживання належать вовк, заєць, лисиця, 

борсук, а із птахів – ворона сіра, сорока, синиця та ін.  
 

Дайте визначення поняття «міграція».  
 

Більшості тварин присущі сезонні міграції на великих просторах, в результаті яких вони 

переносять насіння деревних і чагарникових видів рослин. В доісторичні часи, коли лісові масиви 

не були так розрізнені між собою, широкі сезонні міграції були властиві багатьом ссавцям – 
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лосям, оленям, диким коням та іншим тваринам. При цьому північні тварини приходили у літній 

період із тундри і лісової зони далеко на південь, в лісостепову зону, а південні степові тварини 

заходили літом в лісову зону, досягаючи лісотундри.  

Багаточисленні степові копитні – дикий кінь, сайга, кулан, тур – в сезони нестачі їжі в 

степовій зоні переміщувалися в лісостепову зону і тут об’їдали узлісся лісових масивів та 

байрачних перелісків, розповсюджуючи в той же час насіння й плоди.  

Отже, лісова фауна є фактором географічного поширення лісових порід.  

Територія України поділена на ботаніко-географічні зони – Полісся, Лісостеп, Степ, гірські 

системи Карпат і Криму.  

 Флористичний склад окремих регіонів України нерівномірний. Так, у флорі Полісся 

присутні близько 2000 видів, з яких 1403 є представниками природної флори. Флора 

Правобережного Лісостепу нараховує близько 1700 видів, з яких 20 є ендеміками, а Лівобе-

режного Лісостепу – 1600 видів, з яких ендеміками є лише два. У флорі Степу відомі 1800 видів, 

багато з яких є рідкісними, зникаючими, реліктовими та ендемічними. Флора Українських Карпат 

налічує більше 2100 видів, серед яких 893 є високогірними. Широким флористичним складом 

характеризується Крим. Із 2400 видів понад 50% мають середземноморське походження.  
 

Який відсоток від території України належить лісам?  
 

На території України ліси займають площу близько 8 млн. га. Лісистість становить 15,7%. 

Дендрофлора лісів нараховує 402 види дерев і кущів.  

Розподіл природної дендрофлори має свої характерні особливості.  

Дендрофлора Полісся. Близько 40% поліської території займають лісові насадження, з 

яких 57% є сосновими, 20% - дубовими, 10% - березовими, 6% - з вільхи чорної та ін.  

Дендрофлора Лісостепу. Лісостеп в межах України займає площу більше 28 млн. га. Тут 

зосереджено близько 25% лісових насаджень України, в основному широколистяних, чи хвойних і 

мішаних. Субори та сугруди займають близько 14% усієї покритої лісом площі.  

Дендрофлора Степу. В Степу зосереджено близько 8% лісових насаджень України. Тут 

присутні всі типи лісів.  
 

4.2. Антропогенний вплив на тваринний світ. Мисливство і рибальство. Червона книга 

України.  
 

Мисливство в Україні має глибокі корені й давні традиції. В епоху неоліту воно було 

основним заняттям і джерелом існування людей. У мезоліті, через кризу мисливського 

господарства, спричинену зникненням великих стадних тварин і недосконалістю старих 

мисливських знарядь, його господарське значення зменшується. З переходом до 

відтворювального господарства, поряд із землеробством та скотарством, полювання 

продовжувало відігравати значну роль у забезпеченні населення м’ясом і хутром. Середньовічні 

ліси ще також були багаті на різноманітну дичину. Тут водилися ведмеді, бобри, дикі коні, тури, 

зубри, олені, лосі та ін. Землі з мисливськими угіддями (ловищами, бобровими гонами)  належали 

князям і феодалам.  

У маєтках існували професійні руни (загони) мисливців, для яких ловля диких тварин було 

основним заняттям: ловчі, сокольники, пташники та ін. За користування мисливськими угіддями 

встановлювалася окрема плата.  
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Масове знищення лісів почалося з ХVІ ст. через великий попит на лісові товари на 

зовнішньому ринку. Скорочення лісових площ і непомірне полювання вплинуло й на чисельність 

дичини. На рубежі ХVІІ-ХVІІІ ст. закінчився етап промислового полювання на хутрових звірів. 

Полювання втратило значення загальнодержавного промислу. На цей час були винищені й 

зникли благородні олені, соболі, вимерли від хвороб європейські тури. До ХІХ ст. повністю зникли 

зубр і тарпан. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. на межі зникнення були ведмеді, лосі, рисі, 

росомахи, бобри, видри, борсуки. Основними об’єктами полювання в цей час стали дикі свині, 

кози, вовки, лисиці, видри, куниці та інші дрібні звірі, а також дикі качки, гуси, дрофи, рябчики, 

тетеруки, куріпки, перепілки.  

Розвиток науково-технічного прогресу негативно вплинув і на рибальство.  

Проте останнім часом спостерігається інтенсифікація мисливського господарства, 

особливо в державних лісогосподарських підприємствах. Майже кожен лісгосп України утримує 

вольєр по відтворенню популяцій диких тварин: свиней, оленів, хутрових звірів тощо. Великого 

значення надається й рибальству.  

Живі організми є надзвичайно чутливими до змін навколишнього середовища і реагують 

на них здебільшого скороченням чисельності, меж поширення, зміною поведінки, а часто взагалі 

зникають з традиційних територій оселищ. Саме з таких видів переважно складається Червона 

книга України, яка є одним із основних державних законодавчих актів в галузі охорони природи.  

Червона книга – основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан 

рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин та рослин, на підставі 

якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення й 

раціональне використання. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які 

постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в 

межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної 

зони, і знаходяться під загрозою зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин та 

рослин підлягають особливій охороні на всій території України.  

Поки-що стан довкілля не викликає суттєвого занепокоєння. Природні комплекси не 

зазнали незворотних змін, а за умови природоощадливого ведення господарства і впровадження 

ефективних заходів з охорони природи маємо всі шанси зберегти біологічне різноманіття. Для 

цього слід визначити основні негативні фактори впливу на довкілля й вести планомірну роботу 

щодо їх зменшення аж до повного нівелювання. Головною екологічною проблемою є зменшення 

лісистості. Одночасно зросла освоєність території, особливо розораність, і, як наслідок, 

посилилась ерозія ґрунту; змінилося співвідношення між компонентами ландшафтів, виникли 

нестійкі агросистеми, не здатні до саморегуляції, зросло забруднення ґрунтів, внаслідок чого 

погіршилася якість поверхневих вод. Причини, що призводять до змін чисельності видів можна 

умовно поділити на дві великі групи:  

1) – пов’язані з внутрішньопопуляційними процесами окремих видів (пульсації меж 

ареалів, експансія, синурбізація, зміни трофічної поведінки та кормового спектру тощо);  

2) – пов’язані зі зміною середовища існування тих чи інших видів.  

Найчастіше такі зміни носять антропічний характер і можуть впливати на чисельність 

тварин безпосередньо (наприклад, через скорочення або збільшення придатних місць для про -

живання виду) або опосередковано (наприклад, коли внаслідок змін середовища відбувається 

скорочення або розрив ланцюгів живлення). Чітко відділити перші процеси від других практично 

неможливо, оскільки внутрішньопопуляційні зміни часто спричинені саме антропічними змінами 
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навколишнього середовища. Сьогодні, завдяки вдосконаленню лісозаготівельної техніки, лісо -

господарські роботи ведуться навіть у важкодоступних місцях: болотах, гірських урочищах тощо.  

В першу чергу, вирубуються цінні для лісової промисловості стиглі та перестійні ліси, які є 

місцями проживання багатьох вузькоспеціалізованих видів рослин і тварин. Під час санітарних 

рубок вирубуються дуплисті дерева, які використовуються птахами-дуплогніздниками та 

дендрофільними ссавцями. Часто лісогосподарські роботи ведуться під час репродуктивного 

періоду, що перешкоджає відтворенню фауни і суттєво погіршує кормову базу багатьох хижих 

видів, а також призводить до розлякування тварин від потенційних місць поселень.  

Ще одним важливим фактором впливу на чисельність рослин і тварин є зміни у сільському 

господарстві, що відбулися протягом останніх десятиліть.  

Значна частина судинних рослин та хребетних тварин різною мірою пов’язана з процесом 

випасання домашньої худоби як на рівнинних, так і на гірських пасовищах. Хоча вільне випасання 

свійських тварин ще дуже поширене, все ж площі пасовищ помітно скорочуються. Окремі з них 

інтенсивно заростають чагарниками й лісом, інші, особливо в долинах річок, забудовуються. Ці 

процеси помітно впливають на перерозподіл багатьох видів тварин по території та на динаміку 

їхньої чисельності в регіоні.  

Значний вплив на флору і фауну мають приватизаційні процеси, коли розпаювання вели-

ких сільськогосподарських територій на малі призводить до зміни флористичних та фауністичних 

комплексів, коливань чисельності низки видів, змін біотопного розподілу в популяціях.  

Водолюбні види рослин і тварин є надзвичайно чутливими до забруднення водойм, 

зарегулювання русел річок і побудови дамб на берегах, вирубування деревної та чагарникової 

рослинності в долинах річок, осушувальної меліорації, інтенсифікації режиму землекористування 

й недотримання водоохоронних зон навколо водойм, використання отрутохімікатів. Особливо 

вразливою групою до подібних впливів є мешканці боліт, заплавних лук і торфовищ. Найбільшої 

шкоди водолюбній біоті завдала кампанія з осушення боліт в 60-70-х роках ХХ століття, внаслідок 

чого велика кількість рослин та тварин опинилися на межі зникнення.  

Суттєвий вплив на довкілля чинить розорювання земель. Екологічно безпечним 

вважається агроландшафт, розораність якого не перевищує 50%. Збільшення відсотка ріллі 

призводить до дестабілізації екологічної ситуації за рахунок росту інтенсивності ерозійних проце -

сів, забруднення, значної деградації земельних ресурсів та зменшення біологічного різноманіття.  

Складне соціально-економічне становище селян за останні два десятиліття спричинило 

різке зменшення застосування мінеральних добрив і пестицидів. За останніх 20 років 

використання добрив зменшилося в 5-6 разів, а пестицидів у 5 разів. Це помітно знизило їх 

дестабілізуючу роль як на агроландшафт, так і на живі організми.  

Єдиним шляхом збереження видів, які ще не вимерли, є створення природних резерватів 

з метою охорони вцілілих оселищ.  

Незважаючи на значну площу природно-заповідного фонду, наявна мережа природо-

охоронних територій не в стані забезпечити ефективну охорону рідкісних і зникаючих видів.  

V. Закріплення знань.  

Робота з Червоною книгою України.  

Відшукайте представників класу ссавців, що переважають у вашій місцевості і занесені до 

Червоних книг України та вашої області.  

Бесіда. Прийом «Шишкофон». 

1. Із яких основних елементів складається лісовий біоценоз?  
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2. Як тварини пов’язані зі складом лісу?  

3. Доведіть, що лісова фауна є фактором географічного поширення лісових порід. 

Наведіть приклади.  

4. Наведіть приклади антропогенного впливу на тваринний світ. Висвітліть його позитивні 

й негативні аспекти.  

5. Як, на вашу думку, охороняється в Україні лісова фауна?  

6. Перерахуйте ссавців, занесених до Червоної книги України.  

VІ. Захист навчальних проектів на теми: «Роль тварин у житті лісу» і «Специфічний 

вплив окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну стійкість лісів».  

Вихованці гуртка діляться на групи (за бажанням), вибирають доповідача і презентують 

проекти. Після презентації обох проектів проводять обговорення, дискутують, висловлюють свої 

твердження, гіпотези та зауваження. Звертають увагу на компетенції не тільки доповідача, а й 

усієї групи, яка презентує проект, зауважують про використання як власних спостережень, так і 

наукової літератури.  

VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

На сьогоднішньому занятті ми закріпили знання про географічне поширення лісових порід, 

вияснили фактори, що сприяють цьому, показали антропогенний вплив на тваринний світ, 

визначивши його негативні й позитивні сторони, познайомилися з рідкісними і зникаючими 

видами тварин своєї області та України.  

Отже, знання про лісову фауну як фактор географічного поширення лісових порід, 

антропогенний вплив на тваринний світ, створення і значення Червоної книги України необхідні 

для сучасного громадянина не тільки для правильного використання ресурсів тваринного світу, а 

й для його збереження і відтворення.  

Заслухали матеріали виконаних навчальних проектів, висловили пропозиції по 

удосконаленню цієї форми навчання.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

З інтернет-ресурсів визначте і складіть список набільш поширених у вашій місцевості 

представників Червоної книги України.  

Розпочати роботу над навчальним проектом на тему «Вплив НТР на тваринний світ».  

 

Заняття 38  /Екскурсія/  
  

Тема. Екскурсія до лісу, дендропарку, зоопарку, природничого музею з метою 

вивчення фауни лісу.  

Мета. Закріпити знання з вивченої теми. Навчитися визначати представників різних 

класів тварин у природі або на стендах природничого музею. Визначити місцепроживання 

шкідників і корисних комах, комахоїдних птахів, ярусність їх гніздівлі та ссавців. Зробити висновки 

про антропогенний влив на тваринний світ. Спрогнозувати дії щодо його відтворення. Поповнити 

колекцію комах.  

Обладнання. Планшети, контейнери для збору комах, лупи, біноклі, записники, олівці, 

фотоапарат.  

Базові поняття та терміни. Шкідники і корисні комахи, комахоїдні птахи, ссавці, вплив 

окремих груп фауни на продуктивність та біоекологічну стійкість лісів, пошкодження деревних 

рослин.  

Тип заняття. Узагальнення знань.  



 

234 

 

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення екскурсії.  

V. Узагальнення спостережень та знань по темі.  

VІ. Оформлення звітів про екскурсію.  

Хід екскурсії 

І. Організаційний етап.  

1. Ознайомлення з маршрутом та картою-схемою проведення екскурсії;  

2. Постановка завдань: визначення ґрунтових тварин, шкідливих і корисних комах 

(стовбурових та листяних шкідників), комахоїдних птахів і ярусності їх гніздівлі, ссавців (як 

дрібних так і великих), співвідношення видів. Збір комах для поповнення колекції;  

3. Проведення інструктажу з БЖД. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон». 

1. Що вам відомо про фауну лісу? Назвіть найпоширеніших представників лісової фауни.  

2. Які організми можна віднести до мікрофауни? Наведіть приклади ґрунтових тварин.  

3. Що вам відомо про шкідливих та корисних комах? Наведіть приклади.  

4. Які види комахоїдних птахів переважають у вашій місцевості? Охарактеризуйте їх 

біологічне значення.  

5. Перерахуйте відомих вам ссавців.  

6. Яке значення тварин у поширенні лісових порід?  

7. Охарактеризуйте антропогенний вплив на фауну лісу.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Екскурсія дасть змогу на практиці закріпити знання про видову різноманітніть, зовнішню 

будову представників фауни, їх біологічне значення для лісових масивів.  

Під час екскурсії ви навчитеся визначати шкідливих комах за характером пошкоджень 

деревних рослин, ознайомитеся із антропогенним впливом на тваринний світ, зробите висновки 

про необхідність охорони і відтворення лісової фауни, а також поповните колекцію комах.   

ІV. Проведення екскурсії. Прийом «Навчальна лабораторія».  

План проведення.  
 

4.1. Характеристика ґрунтового покриву та мікрофауни місця спостереження.  
 

Звертаючи увагу на ґрунтові відміни, відзначають, що на дерново-підзолистих ґрунтах борів 

часто трапляються сірі лісові комахи, так як у таких лісах мало комахоїдних птахів. Часто 

трапляються довгоносики: крапчастий смолюх, великий сосновий довгоносик, хереси, великий 

ялиновий лубоїд тощо. У дібровах трапляється дощовий черв’як.  
 

4.2. Визначення шкідників листяних порід.  
 

Звернувши увагу на кору дуба, виявляємо чорного жука до 2 см завдовжки. На 

передньоспинці у нього три поперечні жовтуваті плями, а на надкрилах – такого ж кольору три 

поперечні смужки у вигляді зігнутих ліній і кілька плям. Це - строкатий дубовий вусач.  

Ще більших за розміром жуків з бурими та сірими лусочками, що утворюють на надкрилах і 

передньоспинці характерний мармуровий рисунок, спостерігаємо на ясені.  
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Строкатий ясеновий лубоїд поширений по всй Україні.  

Виявивши листя із цукристими виділеннями визначаємо, що вони пошкоджені попелицею.  

Вихованці гуртка зазначають, що частіше шкідники лісу трапляються в зонах відпочинку 

населення та на вирубаних ділянках. Із корисних комах трапляються яйцеїди, їздці, сонечка.  

Проводячи спостереження, гуртківці відбирають шкідливих комах для поповнення колекції. 
 

4.3. Спостереження за комахоїдними птахами.  
 

Юні лісівники відшукують гнізда птахів і за ярусністю лісу визначають вид. Із комахоїдних 

птахів найчастіше траплялися синиця велика, боривітер звичайний, вивільга звичайна. Боривітер 

траплявся ближче до узлісся. Вивільгу було складно побачити серед гілок дерев.  

А ще ми побачили сойку, лелеку чорного. Вже при виході з лісу нам трапилася сіра пташка 

з невеликою головою і тонким дзьобом. Верх тіла в цієї пташки бурувато-сірий, із темними 

поздовжніми смужками на голові, особливо на лобі. Низ тіла брудно-білий з оригінальними 

темними рисками на горлі, з боків та на грудях - рябуватий. Це – мухоловка сіра. 

  

4.4. Ссавці лісових масивів.  
 

Серед ссавців найчастіше траплялися білка звичайна, бурозубки, їжак звичайний. Недалеко 

пробігла козуля звичайна.  

По ходу спостережень юні лісівники ведуть записи, фотофіксацію і проводять збір 

шкідливих комах для поповнення колекції.  

При проведенні екскурсії визначають і фіксують антропогенний вплив на лісові насадження 

й фауну лісу.  

V. Узагальнення спостережень та знань по темі.  

Бесіда за питаннями:  

1. Як ґрунтовий покрив впливає на мікрофауну? 

2. Яких представників тваринного світу вам вдалося сьогодні побачити?  

3. Охарактеризуйте вплив фауни на лісову рослинність.  

4. Чи впливає тип лісу на розвиток тваринного світу? Якщо впливає, то як? 

5. Що ви можете сказати про антропогенний вплив на фауну лісу? Назвіть позитивні й 

негативні сторони цього впливу.  

VІ. Оформлення звітів про екскурсію.  

При оформленні звітів вихованці гуртка діляться своїми спостереженнями і 

фотодокументами. Роблять прогнози щодо методів і прийомів відтворення лісової фауни.  

VІІ. Підведення підсумків екскурсії. Прийом «Робимо висновки».  

Під час проведення екскурсії ми навчилися визначати представників різних класів тварин у 

природі, місцепроживання шкідників і корисних комах, комахоїдних птахів, ярусність їх гніздівлі та 

ссавців. Зробили висновки про антропогенний влив на тваринний світ і потребу його захисту. 

Поповнили колекцію комах.  
 

Примітка. Для проведення екскурсії у музеї, зоопарку потрібно скласти інший план. 
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Розділ V. Основи дослідницької роботи. 

 

Заняття 39 

 

Тема. Дослідницька робота учнів у лісівництві. Вимоги до процесу дослідження. 

Пошукова, дослідницька і науково-дослідницька робота. Головні завдання науково-

дослідницької діяльності.  

Мета. Дати поняття дослідницької роботи у лісівництві. Навчити диференціювати 

пошукову, дослідницьку й науково-дослідницьку роботу. Ознайомити з вимогами до процесу 

дослідження та головними завданнями науково-дослідницької діяльності. Формувати вміння 

проводити пошукову, науково-дослідницьку роботу із врахуванням еколого-біологічних 

особливостей об’єктів дослідження. 

Обладнання. Наукова і науково-популярна література, наукові роботи, що 

презентувалися на обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, «Вимоги до оформлення 

науково-дослідницьких робіт МАН і Малої лісової академії».  

Базові поняття та терміни. Пошукова, дослідницька та науково-дослідницька робота, 

процеси дослідження, завдання науково-дослідницької діяльності.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Привітання. Налаштування на робочий лад. Керівник називає тему, повідомляє мету 

заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття «дослідницька робота».  

2. Пригадайте, якою дослідницькою роботою вам доводилося займатися.  

3. Перерахуйте вимоги до виконання навчальних проектів.  

4. Які дослідження в природі ви виконували під час вивчення природничих дисциплін?  

5. Як ви вважаєте, для чого потрібно проводити дослідницьку роботу?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність забезпечує розв’язання таких 

завдань: формування наукового світогляду гуртківців, оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження; надання допомоги їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток 

творчого мислення та індивідуальних здібностей у розв’язанні практичних завдань; прищеплення 

навичок самостійної науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати 

теоретичні знання у своїй практичній роботі; залучення найздібніших до розв’язання наукових 
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проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; постійне оновлення й вдосконалення 

своїх знань; розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  
 

4.1. Науково-дослідницька  робота  вихованців учнівського лісництва, як один із 

напрямків самостійної роботи. Розповідь.  
 

Дослідна робота є одним із напрямів самостійної роботи і важливим чинником 

профорієнтації. Вона поділяється на пошукову, дослідницьку та науково-дослідницьку роботу. Всі 

ці форми покликані навчити юних лісівників елементам дослідної діяльності, організації й 

методики наукової творчості. Із елементами пошукової роботи вони знайомляться під час викона-

ння навчальних проектів, при прокладанні екологічних стежок та визначенні їх станцій, чисе -

льності гніздівель птахів, рідкісних для даної місцевості рослин тощо. Така робота проводиться 

під наглядом і за інструкціями керівника гуртка юних лісівників або учнівського лісництва.  

Дослідницька робота, яка виконується на невеликих площах, передбачає проведення 

спостережень, тих чи інших робіт, закладку дослідів на визначену тематику, підбір наукової 

літератури та ін.  

Наукові дослідження юні лісівники здійснюють під керівництвом професорсько-

викладацького складу і за їх завданнями.  

Зміст і характер науково-дослідницької роботи визначаються: 

- проблематикою науково-дослідницької та науково-методичної діяльності кафедр і 

факультетів закладу вищої освіти загалом;  

- тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з виробництвом;  

- умовами дослідницької роботи, наявністю бази дослідження, можливостей доступу до 

потрібної наукової інформації, наявністю комп’ютерної техніки і кваліфікованого наукового 

керівництва.  

Зміст і структура науково-дослідницької роботи забезпечує послідовність її засобів та 

форм відповідно до логіки й послідовності навчального процесу. Це зумовлює спадкоємність її 

методів і форм протягом дво-трирічного терміну, від однієї дисципліни до іншої, поступове 

зростання обсягу й складності набутих юними лісівниками знань, умінь і навичок у процесі 

виконання ними наукової роботи.  

Науково-дослідницька діяльність здійснюється у таких напрямах: 

- науково-дослідницька робота як невід’ємний елемент навчального процесу, що належить 

до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм;  

- науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у наукових 

гуртках, проблемних групах тощо;  

- науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо). 

Належно організована науково-дослідницька робота у навчальному процесі сприяє 

біологізації та екологізації освіти, поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню 

індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни.  

Залучення вихованців гуртка до науково-дослідницької роботи здійснюється через 

взаємозв’язки учнівського лісництва із закладами вищої освіти, науково-дослідними установами і 

їх науковцями. На початку навчального року проводяться бесіди, в процесі яких з’ясовують 

бажання гуртківців виконувати науково-дослідницьку роботу, надають їм детальну інформацію 

щодо наукової тематики, обирають наукову установу, заклад вищої освіти та наукового керівника.  
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Юний лісівник, який займається науково-дослідницькою роботою, відповідає лише за 

себе: тільки від нього самого залежить вибір теми досліджень і терміни виконання роботи.  

Витрачаючи на це особистий час, він розвиває такі важливі для майбутнього дослідника 

якості як творче мислення, наполегливість у пошуку й досягненні мети, відповідальність і уміння 

відстоювати власний погляд.  

Реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність забезпечує розв’язання таких 

завдань: формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового 

дослідження; надання допомоги у виборі майбутньої професії; розвиток творчого мислення й 

індивідуальних здібностей у розв’язанні практичних завдань; прищеплення навичок самостійної 

науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у 

своїй практичній роботі; залучення найздібніших вихованців гуртка до розв’язання наукових 

проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; постійне оновлення та вдосконалення 

своїх знань; розширення теоретичного кругозору й наукової ерудиції майбутнього фахівця тощо.  

Науково-дослідницьку роботу слід спрямовувати на розвиток системи інтелектуальних 

творчих якостей особистості: інтуїції (пряме бачення суті речей без обґрунтування); креативності 

(творче) мислення (здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, способи розв’язання проблемних 

задач); творчої уяви (самостійне створення нових образів, які реалізуються в оригінальних 

результатах діяльності); дивергентності мислення (здатність пропонувати декілька підходів до 

розв’язання задачі та змінювати їх, бачити проблеми, об’єкти в різних ракурсах); оригінальності 

мислення (своєрідність якостей розуму, способу розумової діяльності); асоціативності мислення 

(здатність використовувати асоціації, в т. ч. аналогії).  

Для науково-дослідницької роботи характерною є єдність цілей і напрямів навчальної, 

наукової та виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів роботи, що реалізується в 

навчальному процесі на уроках та в позаурочний час. Це забезпечує безперервну участь юних 

лісівників у науковій діяльності протягом періоду навчання.  
 

4.2. Види і форми науково-дослідницької роботи.  
 

Функціонує два основних види науково-дослідницької роботи: навчальна науково-

дослідницька робота, передбачена навчальними планами, і науково-дослідницька робота, яка 

здійснюється під керівництвом професорсько-викладацького складу. 

4.2.1. Навчальна науково-дослідницька робота. 

Такий вид роботи у межах навчального процесу є обов’язковим для кожного і охоплює 

майже всі форми навчальної роботи: 

- написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін;  

- виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань 

(досліджень), контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку; 

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, 

індивідуальних завдань;  

- розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів 

(спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія тощо);  

- підготовку і захист навчальних проектів, практичних робіт, екскурсій.  

Згідно з навчальними планами та програмами загальноосвітніх і фахових дисциплін 

кожний учень повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього 

періоду навчання дослідницькі завдання, які поступово ускладнюються та поглиблюються.  
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Перші етапи набуття наукового досвіду передбачають ознайомлення майбутніх фахівців із 

прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями наукового апарату, 

правилами підбору потрібної інформації і підготовки доповідей, рефератів, рецензій та ін. Далі 

особисто обирають конкретну тему для самостійної пошукової роботи, пишуть роботи з 

навчальних дисциплін, які, як правило, мають реферативний і прикладний (в окремих випадках) 

характер. Уже на другий рік навчання рівень підготовленості гуртківців достатній для проведення 

значущих самостійних наукових досліджень, написання наукових робіт. Сприятливі умови для 

цього створює активна виробнича практика. Після дво-трирічних досліджень виконують і 

захищають науково-дослідницьку роботу, що є підсумком всієї науково-дослідницької діяльності.  

Найпоширенішими з пошукової роботи є: конспект із теми за заданим планом; реферат із 

теми чи вузької проблематики; розв’язування і складання розрахункових чи практичних задач 

різного рівня з теми; розробка теоретичних чи прикладних (діючих) функціональних моделей 

явищ, процесів, конструкцій тощо; комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, 

об’єктів, конструкцій тощо; анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний 

опис тощо.  

Після цього проводиться захист результатів завдання у формі усного звіту про виконану 

роботу. Оцінка роботи є обов’язковим компонентом.  

4.2.2. Науково-дослідна (дослідницька) робота.  

Науково-дослідницька робота поза навчальним процесом є одним з найважливіших 

засобів формування з юного дослідника висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає 

його участь у роботі предметних наукових гуртків; проблемних груп, секцій, лабораторій; 

проведення досліджень у межах співпраці із ЗВО та науковими установами; рекламну, лекторську 

діяльність; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.  

Предметний науковий гурток. Вихованці наукового гуртка готують доповіді і реферати. 

Згодом їх заслуховують на засіданнях гуртка чи на науковій конференції. Гуртківцями можуть 

бути всі бажаючі виконувати пошукову, дослідницьку й науково-дослідницьку роботу. Для 

успішної участі учнів у функціонуванні наукових осередків і секцій МАН та МЛА і результативної 

діяльності їх у науковому гуртку необхідне дотримання таких основних організаційних принципів: 

доцільність, добровільність, плановість, врахування вікових категорій, реальність тематики, 

різноманітність методів роботи, стабільність складу, врахування інтересів і можливостей 

вихованців гуртка, висока наукова кваліфікація та зацікавленість викладача, спадкоємність і 

формування традицій в роботі, стимулювання, високий ідейно-теоретичний рівень.  

Участь учнів у діяльності профільного наукового гуртка сприяє кращому оволодінню 

спеціальністю, розширенню теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутніх спеціалістів, 

ознайомленню зі станом розробки наукових проблем у різних галузях науки, техніки, культури, 

формуванню здібностей і вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, 

прищепленню навичок ведення наукових дискусій тощо.  

На зборах визначають теми доповідей і рефератів за вибором гуртківців, ознайомлюють їх 

зі списком основної та додаткової літератури і пропонують обміркувати план роботи. Керівник 

повинен спостерігати за усіма вихованцями гуртка, допомогати їм у розробленні обраних тем. 

Доцільно своєчасно їх ознайомити з методами і способами наукового дослідження, збиранням 

матеріалу, роботою над літературою, про користування науковим апаратом тощо.   

Заслуховування доповідей здійснюється за заздалегідь складеним графіком. Як правило, 

на одному засіданні заслуховують не більше двох виступів, щоб мати змогу детально обговорити 
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їх, поставити запитання і отримати розгорнуті відповіді. Більша кількість доповідей важко 

сприймається, що спричиняє зниження активності й зацікавленості членів гуртка. Формами 

підведення підсумків роботи гуртка можуть бути конкурс доповідей, участь у наукових 

конференціях і предметних олімпіадах, круглі столи, зустрічі з ученими та публікації тез кращих 

робіт у збірниках.  

На наукових конференціях юні дослідники виступають з результатами своєї наукової 

роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, формує ораторські навички. Кожний вихованець 

гуртка має змогу оцінити свою роботу на тлі інших і зробити відповідні висновки. Оскільки на 

конференціях, як правило, відбувається творче обговорення доповідей, то кожен доповідач може 

почерпнути оригінальні думки, ідеї.  

Науково-практичні конференції спрямовані на обговорення шляхів розв’язання практич-

них завдань. Часто їх проводять поза стінами навчального закладу. Наприклад, науково-

практична конференція може проводитися за результатами літньої практики, на якій вони зіткну-

лися з певними проблемами і за допомогою викладачів можуть знайти шлях до їх подолання. Такі 

конференції сприяють встановленню тісних зв’язків між закладами вищої, загальної середньої і 

позашкільної освіти, а також формують вміння застосовувати теорію на практиці.  

4.2.3. Оформлення результатів дослідження.  

Протягом заняття юні лісівники виконують різні за своїм характером, рівнем складності та 

змістом наукові роботи: реферати, навчальні проекти, доповіді.  

Найпростішою формою наукової роботи є реферат. Оглядовий реферат містить огляд і 

аналіз певного кола наукових джерел, а пошуковий – висвітлює певну інформацію та має 

елементи самостійного пошуку.  

Робота над рефератом спрямована на формування уміння аналізувати, зіставляти і 

узагальнювати різні підходи, погляди, конкретний матеріал; розкривати своє ставлення до 

досліджуваних проблем, робити на цій основі правильні обґрунтовані висновки. Метою написання 

рефератів є розширення кругозору гуртківців та поглиблення їх знань з навчального предмету; 

розвиток основних практичних умінь наукової роботи (дослідницькі вміння, вміння знаходити  

спеціальну літературу і працювати з нею, складати список використаних джерел і оформлювати 

опрацьований матеріал); формування наукових умінь; оволодіння стилем наукового мовлення та 

етикою наукового диспуту. 

Самостійним дослідженням на основі здобутих знань із курсу основної фахової 

дисципліни, що передбачає певний науково-теоретичний і практичний досвід юного лісівника, є 

наукова робота. За своїм змістом вона повною мірою відповідає науково-методичному пошуку, 

тому не може обмежуватися реферуванням наукових джерел, а має містити елементи нових 

знань і експериментального досвіду.  

Презентуються такі роботи через доповіді з використанням презентацій.  

Доповідь – це усний виклад самостійно опрацьованої теми за навчальними посібниками, 

спеціальною літературою та іншими джерелами. Різновидом доповідей є невеличкі (3 -5 хв.) 

повідомлення про найцікавіші факти в даній галузі.  

Метою доповіді є формування у вихованців гуртка вміння пов’язувати теорію з практикою, 

користуватися тематичною літературою, статистичними даними, популярно викладати складні 

питання, триматися перед аудиторією. Їх стимулюють ставити запитання, коментувати доповіді, а 

згодом їх оцінювати. 
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Отже, організація навчально-дослідної (дослідницької) роботи з вихованцями гуртка є 

важливим чинником підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця 

передовсім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно 

орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок, сприяє формуванню активності, 

ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. З якими формами дослідницької роботи ви ознайомилися під час сьогоднішнього 

заняття?  

2. Чим пошукова робота відрізняється від дослідницької?  

3. Які форми роботи охоплює навчальна науково-дослідницька діяльність?  

5. Що вам відомо про правила оформлення результатів дослідження?  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки». 

Вихованці гуртка роблять висновки про важливість виконання пошукової, дослідницької та 

науково-дослідницької роботи для кращого оволодіння спеціальністю, розширення теоретичного 

кругозору і наукової ерудиції, ознайомлення зі станом розробки наукових проблем у різних галу-

зях науки, техніки, культури, формування здібностей та вміння застосовувати теоретичні знання в 

практичній діяльності, прищеплення юним дослідникам навичок ведення наукових дискусій тощо.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Самостійно, за бажанням, підібрати напрямок і тему дослідницької роботи.  

 

Заняття 40  
 

Тема. Принципи фенології деревних рослин. Фенологія, її значення та організація 

фенологічних досліджень. Методи фенологічних спостережень за сезонними явищами у 

світі рослин. Фенологічні: картографування, індикація, прогнозування.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка з фенологією як з наукою про сезонні явища 

природи, строки їх настання і причини, що визначають ці строки. Вивчити методи фенологічних 

спостережень за системою фітофенологічних фаз. Розвивати вміння та навички визначати лісові 

площі, екологічні об’єкти для проведення фенологічних спостережень, ретельно проводити їх, 

вести необхідну документацію. Виховувати вміння вчитися протягом життя, наполегливість до 

досягнення мети, любити й берегти природу.  

Обладнання.  Гербарії дерев’янистих рослин, зібраних у різні періоди росту, трав’янистих 

рослин, роздавальний та дидактичний матеріал, таблиця Г.Е. Шульца «Варіювання зацвітання 

100 особин липи серцелистої і дат облиствіння берези повислої», календар. Карти природних зон 

України та світу, рослинності, кліматичні й фенологічні карти, картосхема початку розлітання 

пилку ліщини, офісний папір, олівці, підручник «Дендрологія».  

Базові поняття та терміни. Фенологія, фітофенологічні фази, сезонні явища природи, 

методи і методики фенологічних спостережень.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Перевірка засвоєних знань.  

ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  
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V. Вивчення нового матеріалу.  

VІ. Закріплення знань.  

VІІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Перевірка готовності вихованців гуртка до проведення заняття.  

ІІ. Перевірка засвоєних знань.  

Бесіда.  

1. На які види поділяється дослідницька робота?  

2. Які види і форми науково-дослідницької роботи вам відомі?  

3. Чим пошукова робота відрізняється від дослідницької?  

4. Охарактеризуйте важливість виконання пошукової, дослідницької та науково-

дослідницької роботи.  

ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Назвіть природні зони України.  

2. В якій природній зоні розміщене ваше лісництво? Дайте фізико-географічну 

характеристику вашої зони. Перерахуйте її характерні ознаки.  

3. Охарактеризуйте вплив природних зон на ріст і розвиток рослинності.  

4. Що таке вегетаційний період? Наведіть приклади тривалості вегетаційного періоду для 

дерев’янистих рослин.  

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

Фенологія є системою знань про сезонні явища природи, строки їх настання та причини, 

що визначають ці строки. Основною умовою успішного функціонування сільськогосподарського 

виробництва і лісівництва, створення й вирощування лісонасаджень, догляду за ними, 

користування природновідновними недеревними ресурсами лісу, боротьби з шкідниками та  

хворобами є умілий вибір строків їх проведення в різних географічних  районах і у відмінні за 

погодними умовами роки. Ці строки визначаються не календарем, а певними етапами сезонного 

розвитку місцевої природи, які відрізняються в різних географічних районах та в різні роки. Щоб 

забезпечити ефективне функціонування всіх галузей народного господарства і соціальної сфери, 

необхідно постійно здійснювати вивчення, стеження та аналіз сезонних явищ природи.  

V. Вивчення нового матеріалу.  
 

5.1. Фенологія, її значення і організація фенологічних досліджень. Розповідь.  
 

5.1.1. Зародження та історичний розвиток фенології як науки.  

Властивістю біосфери Землі в помірних широтах є закономірні щорічні зміни пір року: 

весни, літа, осені й зими, які суттєво впливають на стан, ріст та розвиток лісової рослинності. У 

вологих тропічних лісах таких змін не буває. У тропіках і субтропіках спостерігаються зміни 

дощових та сухих сезонів року. В Арктиці й Антарктиді на зміну тривалому багатомісячному 

полярному дню приходить така ж довга полярна ніч.  

Стародавні народи Землі (китайці, єгиптяни, шумери, трипільці) у своїй хліборобській 

практиці уміли стежити за сезонним розвитком природи. Це знайшло відображення, зокрема, у 

працях античних вчених і письменників (у грецького філософа Феофраста – 372-287 рр. до н.е.; 
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римського письменника Плінія Молодшого – 62-114 рр. н.е.). Значення спостережень за 

сезонними явищами природи добре розуміли російський цар Петро І (1721 р.), французький 

вчений М. Реомюр (1735) і багато їх сучасників.  

У 1748 році Карл Лінней почав у Швеції перші спостереження за строками настання 

сезонних явищ природи, які проводилися на 18 станціях. Стеження повинні були на основі 

індикаторів строків початку росту, облиствіння, цвітіння, достигання плодів і насіння, листопаду в 

деяких дерев охарактеризувати кліматичні особливості різних географічних районів та погодні 

умови окремих років у країні. Ініціатива Ліннея у другій половині ХVІІІ ст. знайшла послідовників у 

більшості країн Європи.  

Спостереження за сезонними явищами в колишній Російській імперії у ці ж роки 

проводили П.С. Паллас, І.П. Фальк (Московська губернія) та А.Т. Болотов (Калузька губернія). Так 

зародилась у світі дуже важлива наука – фенологія.  

В 1930 році при Ленінградській лісотехнічній Академії під керівництвом професора       

М.М. Римського-Корсакова і Г.Г. Доппенмайра була створена перша в СРСР фенологічна служба. 

Її завданням було забезпечення фенологічною інформацією лісової науки та лісової галузі.  

Спостереження за фенологією дерев та лісостанів стали згодом фундаментом для 

розвитку вчення про сезонну ритміку лісових екосистем. Сезонна ритмічність природи охоплює 

всі компоненти біосфери: гідро-, атмо-, літосферу і підстилаючу поверхню Землі. Різноманіття 

змін природи в екосистемах біосфери пояснюється тим, що вся життєдіяльність автотрофів 

(рослин) та гетеротрофів (тварин) визначається їхньою пристосованістю до сезонної ритміки 

абіотичних і біотичних компонентів.  

Кожному географічному регіону властиві певні специфічні явища природи й календарні 

строки їх настання. Ці строки мінливі у часі. Нам змалку відомі такі поняття, як «рання» і «пізня» 

весна або осінь. Щорічна мінливість строків настання явищ природи значна, оскільки вона 

мінлива у часі та просторі.  
 

Які зміни у розвитку рослин по порах року вам відомі? Від чого вони залежать? 
 

Всі природні явища мають велике значення для нормальної життєдіяльності людства, 

саме тому в людському суспільстві споконвіку зародилась і розвивається наука фенологія.  
 

Що таке фенологія?  
 

5.1.2. Фенологія як наука.  

Фенологія є системою знань про сезонні явища природи, строки їх настання та причини, 

що визначають ці строки. Основною умовою успішного функціонування сільськогосподарського і 

лісового виробництва: збирання насіння лісових дерев, своєчасна підготовка його до посіву, 

створення й вирощування лісонасаджень, догляду за ними, користування природновідновними 

недеревними ресурсами лісу, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу є умілий вибір строків їх 

проведення в різних географічних районах і у відмінні за погодними умовами роки. Строки 

збирання насіння вирощуваних дерев, ягід, горіхів, лікарської й технічної сировини, сінокосіння, 

рубок догляду визначаються не календарем, а певними етапами сезонного розвитку місцевої 

природи, які відрізняються в різних географічних районах і в різні роки. Тому, втілюючи в життя 

цю основну умову, потрібно постійно проводити фенологічні спостереження, щоб забезпечити 

ефективне функціонування всіх галузей народного господарства й соціальної сфери.  
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В Україні здійснюються й розвиваються кілька її видів: фенологія неживої природи – 

метеорологічні та гідрологічні спостереження, фенологія лісових дерев і чагарників, фенологія 

сільськогосподарських рослин; фенологія тварин та птахів, фенологія шкідників сільськогоспо-

дарських і лісових рослин (ентомофенологія), фенологія риб (іхтіофенологія) та ін. Об’єктами 

лісової фенології є рослинні й тваринні організми, ценопопуляції та їх угруповання.  

Для проведення фенологічних досліджень на науковому рівні юні лісівники повинні 

узагальнити знання з природничих дисциплін.  

Україна, за фізико-географічним районуванням, поділяється на природні зони, провінції, 

області, кожна з яких має свої специфічні особливості.  

Це геологічна й тектонічна будова, а звідси – різна типологія ґрунтів, рельєф, клімат, 

тривалість безморозного та вегетаційного періоду, кількість опадів, зволоженість території тощо.  

Всі ці чинники впливають на фенологічні особливості рослинного світу.  

5.1.3. Методи фенологічних спостережень за сезонними явищами у світі рослин. 

Розповідь.  

Сезонний розвиток рослин складається із закономірно змінюючих один одного морфо-

логічно різних етапів. Кожний із них називається сезонною або фенологічною фазою розвитку.  

Фенологічні спостереження за лісовою рослинністю здійснюються за простою системою 

фітофенологічних фаз, які для неї найбільше властиві, а саме:  

1. Початок весняного сокоруху, найхарактерніше явище у берези та клена.  

2. Початок розпускання бруньок.  

3. Початок розпускання листя.  

4. Початок і кінець цвітіння, його інтенсивність.  

5. Початок достигання плодів.  

6. Початок опадання плодів або насіння. Урожайність насіння, плодів.  

7. Початок осіннього відмирання листя.  

8. Початок осіннього листопаду.  

9. Початок повного осіннього забарвлення листя.  

10. Кінець листопаду.  

Кількісні методи обліку інтенсивності цвітіння та урожаю насіння й плодів викладені у 

галузевих інструкціях.  

Загальна візуальна оцінка врожаю проводиться за шестибальною шкалою Каппера-

Формозова: 

- стиглих плодів не трапляється;  

0 - плоди є тільки на окремих деревах, майже всі інші без плодів;  

1 - слабкий урожай плодів на невеликих ділянках; більшість дерев без плодів або вони 

недозрілі;  

2 - добрий урожай плодів на невеликих ділянках; більшість дерев має слабкий урожай; є 

великі неврожайні ділянки;  

3 - добрий урожай плодів на більшості ділянок; слабковрожайних і неврожайних ділянок 

мало;  

4 - рясний урожай плодів у більшості насаджень; на деяких урожай середній; неврожайних 

ділянок не виявлено.  

За таким самим методом складають шкалу квітування.  
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До сезонних явищ рослинного світу відносять також випадки пошкодження або загибелі 

рослин під впливом:  

а) весняних і осінніх заморозків;  

б) посухи;  

в) ентомологічних шкідників;  

г) паразитичних захворювань тощо.  

Методи фенологічних спостережень за рослинами повинні мати максимально можливу 

узгодженість (зіставлюваність) аналогічних спостережень, які виконуються одними і тими ж 

спостерігачами в різні роки та різними спостерігачами в різних географічних пунктах на виділених 

ділянках. Щоб така узгодженість забезпечувалась, до початку стеження для кожного сезонного 

явища, яке заноситься в програму спостережень, розробляється його діагностика.  

Діагностика явища – це його опис (словесний, графічний), який виконано чітко й 

старанно, щоб уникнути неоднакового тлумачення сезонного явища різними спостерігачами. 

При цьому можна користуватися, виданими в минулому посібниками Єлагіна і Лобанова («Атлас-

определитель фенологических фаз у растений»), Іваненко («Фенология древесных и 

кустарниковых пород»).  

Починаючи фенологічні спостереження, пам’ятаймо, що методично спостереження за 

ценопопуляціями достовірніші, ніж за модельними деревами, бо кожному індивіду властиві свої 

певні риси, за якими він відрізняється від середнього індивіда популяції.  

Цю думку Г.Е. Шульц (1981) підтверджує прикладами варіювання зацвітання 100 особин 

липи серцелистої та дат облиствіння берези повислої:  

 

5.2. Фенологічні дослідження як основні інформативні матеріали. Картографування. 

Розповідь.  
 

З якими інформативними матеріалами, котрі наочно розкривають закономірності 

просторового настання строків сезонних явищ природи і показників сезонної ритміки 

екосистем, ви працювали під час уроків предметів природничого циклу? (Кліматичні карти, 

карти рослинності та тваринного світу, картосхеми).  

Основними інформативними матеріалами, які наочно розкривають закономірності 

просторового настання строків сезонних явищ природи і показників сезонної ритміки екосистем та 

Липа серцелиста Береза повисла 

Початок цвітіння Поява першого листка 

13 липня 1 29 квітня 1 

14 липня 2 30 квітня 1 

15 липня 3 1 травня 4 

16 липня 2 2 травня 5 

17 липня 0 3 травня 6 

18 липня 7 4 травня 5 

19 липня 0 5 травня 5 

20 липня 4 6 травня 2 

21 липня 1 облиствіння угруповання завершилось  

Кінець цвітіння 100   
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їх компонентів, є фенологічні карти. Це могутній науковий метод порівняльної екології, що дає 

змогу простежити сезонні явища в хронологічному й динамічному аспектах.  

Динаміка сезонних явищ на фенологічних картах розкривається ізофенами, тобто 

ізолініями, які з’єднують географічні пункти з однаковими строками сезонних явищ або 

ідентичними показниками інших фенологічних параметрів та закономірностей. На фенологічних 

картах можна відобразити динаміку сезонних процесів в окремому конкретному році або середні 

значення мінливості цієї динаміки за певний період. Відомі фенологічні карти, що розкривають 

поступову ходу окремих сезонних явищ – весною з півдня на північ, а восени з півночі на південь: 

строків лету травневого хруща, розпускання берези, початку цвітіння липи, повного осіннього 

пожовтіння модрини, початку розлітання пилку ліщини.  

Об’єктами фенологічного картографування можуть бути: лісостани, екосистеми загалом і 

окремі їхні ценопопуляції тощо.  

Фенологічні карти різних явищ у житті деревної рослинності дають змогу Держагенству 

лісових ресурсів України оперативніше вирішувати питання відновлення лісів, удосконалення 

профілактичних, протипожежних заходів, попередження різних стихійних явищ, своєчасно 

реагувати і розв’язувати найрізноманітні виробничі проблеми. На їх основі може здійснюватися 

довгострокове прогнозування за методом аналогів тощо. Ізофени відповідають фронтам 

настання основних фенофаз у житті певної рослинності.  

Лісовому господарству й озеленювачам необхідні карти розвитку сезонних явищ лісових 

дерев і чагарників, промислових лікувальних видів трав’яного покриву, грибів, ягідників; карти 

сезонних явищ у житті ентомологічних шкідників лісового й паркового господарства; карти 

початку і закінчення весняних лісокультурних робіт, строків збирання насіння, карти настання 

пожежонебезпечних періодів.  

Наявність таких карт підвищить ефективність лісового господарства та науковий рівень 

лісогосподарських і рекреаційних заходів в Україні.  

5.2.1. Фенологічна індикація та прогнозування.  

Фенологічна індикація є основним напрямком використання фенології. В будь-якій 

екосистемі можна відібрати декілька сезонних явищ у житті рослин і тварин, які легко й точно 

визначаються і можуть бути сигналами настання або наближення важливих фаз річного циклу 

природи, які важко реєструються. Такі явища можна використати як фенологічні показники, або 

індикатори функціонування природи, тобто феноіндикатори.  

Феноіндикатори - це такі легко та точно визначувані сезонні явища природи, які тісно 

пов’язані з відповідною екосистемою і розкривають її сезонний стан загалом або окремих її 

компонентів зокрема. Так у фенології виник напрямок індикаційна фенологія, який розробляє 

питання ефективного використання фенологічних індикаторів.  

Залежно від змісту і об’єму інформації, яку одержують за допомогою феноіндикаторів, 

відрізняють часткові й екосистемні феноіндикатори. Часткові розкривають сезонний стан окремих 

компонентів екосистеми, а екосистемні – сезонний стан екосистеми загалом. Від часткових фено-

індикаторів надходить інформація про сезонний стан найрізноманітніших компонентів  екосистеми 

(певних видів рослин чи тварин, їхніх угруповань).  

Наприклад, у поясі ялинових лісів Карпат квітування черемхи є індикатором початку лету 

пилку ялини. Екосистемні феноіндикатори сигналять про настання або наближення окремих 

етапів річного циклу всього комплексу екологічних систем, як сукупної природи даного 

географічного району. Наприклад, повернення шпаків і гайворонів провіщає початок весни.  
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Екосистемні феноіндикатори дають найповнішу інформацію про стан природи. Вони – 

носії інформації не про окремі компоненти екосистеми, а про сукупність основних її компонентів, 

які забезпечують цілісність сезонної динаміки екосистеми.  

За характером зв’язку між феноіндикаторами і явищами, що визначаються ними, 

виділяють прямі та опосередковані індикатори. Так, розпускання листя стимулює розвиток і 

активність листовійок та листоїдів як явища природи.  

Опосередковані індикатори використовуються частіше від прямих. Наприклад, квітування 

верби козячої (Salix caprea) – феноіндикатор початку польових робіт на супіщаних ґрунтах, бо для 

настання цього явища і «достигання» піщаного ґрунту необхідна приблизно однакова кількість 

тепла. Деякі феноіндикатори зберігають своє постійне індикаційне значення в межах всього 

ареалу виду. Так, квітування черемхи (Padus racemosa Lam. Gilib) зберігає своє значення як один 

із основних індикаторів розпалу весни, а квітування липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) і липи 

амурської (T. Amurensis Rupr.) у верхньому їхньому ареалі – чудовий індикатор середини літа. 

Але маємо багато випадків, коли індикаційна функція феноіндикаторів у різних місцях їхнього 

ареалу змінюється; наприклад, ліщина, мати-й-мачуха, верес у різних частинах своїх ареалів 

мають різну індикаційну функцію.  

Отже, в межах кожної природної зони або великої географічної провінції, а в гірських 

умовах кожного гірського поясу, необхідно складати місцеві системи феноіндикаторів.  

Розкриття фенологічних закономірностей сприяє підвищенню ефективності 

прогнозування, тобто провіщення строків настання на терені географічного району окремих 

сезонних явищ природи або окремих етапів сезонної динаміки екосистем загалом, а також 

особливостей розвитку цієї динаміки. У сільськогосподарському виробництві виняткове значення 

має прогнозування часу настання весняних або осінніх польових робіт; для лісової галузі 

важливо прогнозувати настання часу посадки лісу, посіву розсадників, інвазії шкідників  (invasio - 

нашестя, напад), пожежонебезпечного періоду тощо.  

Більшість фенологічних явищ у лісових екосистемах спричиняється мінливістю погодних 

умов. Від строків настання порогових температур повітря (суми активних, ефективних 

температур), ґрунту залежить пробудження деревних рослин і тваринних організмів від зимової 

сплячки, виникнення заморозків, посухи, інших негативних явищ.  

Для їх передбачення фенологічне прогнозування тісно взаємодіє з метеорологічним, бо 

тільки воно на основі комплексу ознак може віщувати строки таких сезонних явищ.  

5.2.2. Фенопрогностичні календарі.  

На основі застосування методів фенологічних прогнозів, власних фенологічних 

спостережень та літературних даних можна скласти календарі для основних фаз розвитку 

рослин, які дають змогу прогнозувати настання основних фенологічних фаз, а саме цвітіння і 

плодоношення.  

Такі календарі допомагають досить швидко вирішувати прогностичні завдання.  

За ними можливо давати феносиноптичні прогнози, прогнози скороченої завчасності та 

відновлювати багаторічні пропущені фенодати.  

За наведеними календарями можна за будь-якою вихідною датою початку вегетації 

визначити дату початку цвітіння й плодоношення рослин із врахуванням можливих 

температурних аномалій. Фенопрогностичний календар, за яким можна визначити ймовірний 

початок цвітіння калини звичайної з урахуванням температурних аномалій на ± 30С, залежно від 

різного початку вегетації протягом місяця, наведено нижче у таблиці 1. 
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Фенопрогностичний календар початку цвітіння калини звичайної  (Таблиця 1). 

Початок 

вегетації, 

дата. 

Початок цвітіння з урахуванням температурних аномалій. 

+30С +20С +10С 00С -10С -20С -30С 

18.02 24.04 27.04 01.05 04.05 06.05 10.05 14.05 

20.02 26.04 28.04 02.05 04.05 07.05 11.05 15.05 

23.02 27.04 29.04 02.05 04.05 07.05 11.05 15.05 

26.02 28.04 30.04 03.05 05.05 08.05 11.05 15.05 

01.03 29.04 30.04 03.05 05.05 08.05 12.05 16.05 

04.03 30.04 01.05 04.05 06.05 09.05 13.05 16.05 

07.03 01.05 02.05 05.05 06.05 09.05 14.05 16.05 

10.03 03.05 04.05 06.05 07.05 10.05 14.05 17.05 

13.03 05.05 06.05 07.05 08.05 11.05 15.05 17.05 

16.03 06.05 06.05 07.05 09.05 13.05 16.05 18.05 

19.03 07.05 07.05 08.05 10.05 14.05 17.05 19.05 

22.03 08.05 08.05 10.05 11.05 15.05 19.05 20.05 
 

 

Фенопрогностичний календар для встановлення початку дозрівання плодів калини 

звичайної наведено у таблиці 2. Залежно від початку вегетаційного періоду, ходу температурного 

режиму термін дозрівання плодів калини настає протягом місяця.  

Перша колонка табл. 2 відображає середній багаторічний термін настання фенофази, інші 

– вказують на відхилення її настання від норми під впливом температурних аномалій на ±30С.  
 

Фенопрогностичний календар початку дозрівання плодів калини звичайної (Таблиця 2). 

За такими календарями можна вираховувати температуру не тільки на місяць, але й на 

весь сезон, а також дати довготривалий фенологічний прогноз на весь період розвитку рослин.  

Представлені календарі можуть бути використані в різних областях нашої держави. Для 

цього необхідно знати температурні відмінності нового району від території, на якій проведено 

дослідження та для якої складено ці календарі.  

Початок 

вегетації, 

дата 

Початок дозрівання плодів з урахуванням температурних аномалій. 

+30С +20С +10С 00С -10С -20С -30С 

18.02 01.07 04.07 06.07 09.07 14.07 18.07 23.07 

20.02 01.07 05.07 07.07 09.07 16.07 20.07 25.07 

23.02 03.07 06.07 07.07 10.07 17.07 21.07 27.07 

26.02 04.07 07.07 08.07 10.07 19.07 25.07 29.07 

01.03 04.07 07.07 08.07 11.07 21.07 27.07 30.07 

04.03 06.07 08.07 09.07 12.07 23.07 29.07 01.08 

07.03 07.07 09.07 10.07 12.07 24.07 31.07 02.08 

10.03 07.07 09.07 11.07 13.07 26.07 02.08 04.08 

13.03 09.07 10.07 12.07 14.07 27.07 03.08 06.08 

16.03 10.07 11.07 13.07 15.07 29.07 04.08 07.08 

19.03 11.07 11.07 14.07 15.07 31.07 05.08 09.08 

22.03 12.07 13.07 15.07 16.07 02.08 06.08 10.08 
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Фенологічні календарі можуть знайти широке використання в тих галузях, що потребують 

фенологічних прогнозів, а саме – в лісовому і сільському господарствах, фармакології та інших.  

VІ. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Завдання 1. Використовуючи  фізичні контурні карти, календар природи, скласти ізофени 

природних зон України за весняно-літній період.  

Завдання 2. В зоні Малого Полісся (Лісостепу, Степу тощо) середньодобовий перехід 

температур через + 50С відбувається у першій декаді квітня і другій декаді жовтня. Спрогнозуйте 

фенологічні фази для вишні пташиної (черешні) – Cerasus avium L.  

VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

Всі природні явища мають велике значення для нормальної життєдіяльності людства, 

саме тому в людському суспільстві споконвіку зародилась і розвивається наука фенологія, що є 

основою сільськогосподарського виробництва, створення й вирощування лісонасаджень, догляду 

за ними, користування природновідновними недеревними ресурсами лісу, боротьбу зі 

шкідниками та хворобами. На сьогоднішньому занятті ми ознайомилися з методами 

фенологічних спостережень за сезонними явищами у світі рослин, принципами їх фенології, 

навчилися прогнозувати фенологічні фази для окремих деревних видів.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Розкрити суть фенології, фенологічного прогнозування. Охарактеризувати методи та 

основні інформаційні матеріали фенологічних спостережень. Вивчити систему фенологічних фаз. 

Виконати навчальний проект на тему «Методика організації фенологічних досліджень».  

 

Заняття 41 
 

Тема. Методи дослідницької роботи: польовий, лабораторний, статистичний, 

відбору модельних дерев і кряжів для вивчення властивостей деревини лісових культур, 

метод визначення річних кілець у ростучих дерев тощо. Методика одноразових 

спостережень.  

Мета. Закріпити поняття про дослідницьку роботу, як вищу форму самоосвітньої діяль-

ності. Ознайомити вихованців гуртка з методами дослідницької роботи, вивчити методику 

одноразових спостережень. Формувати вміння порівнювати різні методи і методики дослідницької 

роботи, робити висновки про важливість науково-дослідницької роботи в лісівництві.  

Обладнання. Навчальна і науково-популярна література, щоденники спостережень 

минулих років, наукові роботи, виконані за завданнями та під керівництвом учених.  

Базові поняття та терміни. Методи та методики дослідницької роботи.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  
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Привітання, діагностика емоційного стану гуртківців, налаштування їх на робочий стан.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Інтелектуальна розминка».  

1. Назвіть досліди, які ви проводили під час уроків біології, географії, хімії.  

2. Де вони проводилися?  

3. Чи спостерігали ви, як весною або восени  розвивається природа?  

4. Скажіть, чи можливо проводити дослідження поза межами школи?  

5. Як їх можна назвати?  

6. Визначте, як можна класифікувати досліди за місцем проведення.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Процес пізнання – це процес переходу від найпростіших моделей світу до більш складних. 

 Навчаючись у гуртку юних лісівників, учень має розвиватись і навчатись кожної миті, а для 

того необхідно, щоб безперервно відбувалась різноманітна пізнавальна дослідницька діяльність.  

Тому формувати дослідницькі навички потрібно поступово і методично.  

Сьогодні ми розглянемо методи дослідницької роботи, методику одноразових 

спостережень. Відберемо для проведення досліджень ті методології, які зможемо найповніше 

використати. 

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Дослідницька робота – як вища форма самоосвітньої діяльності гуртківця. 

Розповідь з елементами бесіди.  
 

Розпочинаючи із вивчення природознавства у молодших класах, вам доводилося 

проводити деякі дослідження.  
 

Пригадайте, які дослідження ви проводили і що нового вияснили при цьому. Чи кожен 

учень може займатися дослідницькою роботою?  
 

Отже, дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності, а процес 

формування науково-дослідницьких умінь – процес складний та довготривалий. Але ця 

діяльність допоможе вам, під керівництвом наставників, поступово і методично формувати 

дослідницькі навички, виконувати науково-дослідницькі роботи, аналізувати й виправляти 

помилки, визначити найкращі, найефективніші шляхи виконання роботи, розчленовувати її на 

певні складові розділи, поєднувати дослідницьку діяльність з наукою, з’ясовувати можливості 

подальшого застосування отриманих результатів.  

Метою і завданням науково-дослідницької роботи є:  

- розширення світогляду вихованців гуртка щодо досягнень вітчизняної та зарубіжної 

науки;  

- виявлення найбільш обдарованих та розвиток їх творчих здібностей;  

- активне залучення юних лісівників до процесу самоосвіти й саморозвитку;  

- вдосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в 

галузі лісівництва;  

- організація науково-дослідницької діяльності для вдосконалення процесу навчання і 

профорієнтації.  

Однією з умов успішного виконання науково-дослідницької роботи є відповідність ведення 

досліджень методам навчання, а також врахування вікових та розумових особливостей розвитку 

гуртківця.  
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4.2. Методи дослідницької роботи.  
 

Поняття «методи» і «прийоми» часто вживаються як синоніми, але нерідко й 

розрізняються, коли методами називають більш складні пізнавальні процедури, які включають в 

себе цілий набір різних прийомів дослідження. У дослідницькій роботі використовують різні 

методи і методики. Найпоширенішими методами є: метод спостереження, польовий, 

лабораторний, статистичний, відбору модельних дерев і кряжів для вивчення властивостей 

деревини лісових культур, метод визначення річних кілець у ростучих дерев тощо.  

Метод спостереження – цілеспрямоване вивчення предметів, що спирається в основ-

ному на дані органів чуттів (відчуття, сприйняття, уявлення). У ході спостереження отримуються 

знання не тільки про зовнішні сторони об’єкта пізнання, але, в якості кінцевої мети, про його 

істотні властивості. Спостереження може бути безпосереднім і опосередкованим різними 

приладами та технічними пристроями (мікроскопом, телескопом, фото- і кінокамерою та ін.).  

Основні вимоги до наукового спостереження: однозначність задуму; наявність системи 

методів і прийомів; об’єктивність, тобто можливість контролю шляхом або повторного 

спостереження, або за допомогою інших методів (наприклад, експерименту).  

Зазвичай спостереження включається в якості складової частини в процедуру 

експерименту. Важливим моментом спостереження є інтерпретація його результатів – 

розшифровка показань приладів, кривої на осцилографі, на електрокардіограмі і т. д.  

Пізнавальним підсумком спостереження є опис – фіксація засобами природної та штучної 

мови вихідних відомостей про досліджуваний об’єкт: схеми, графіки, діаграми, таблиці, рисунки і 

т. д. Спостереження тісно пов’язане з вимірюванням, яке є процесом знаходження відношення 

даної величини до іншої однорідної величини, прийнятої за одиницю виміру. Результат 

вимірювання виражається числом.  

У ході спостереження дослідник завжди керується певною ідеєю, концепцією або 

гіпотезою. Він не просто реєструє будь-які факти, а свідомо відбирає ті з них, які або 

підтверджують, або спростовують його ідеї. При цьому дуже важливо відібрати найбільш 

репрезентативну, тобто найбільш представницьку групу фактів у їх взаємозв’язку. Інтерпретація 

спостереження завжди здійснюється за допомогою певних теоретичних положень.  

Експеримент – активне й цілеспрямоване втручання у перебіг досліджуваного процесу, у 

відповідну зміну об’єкта або його відтворення в спеціально створених і контрольованих умовах. В 

експерименті об’єкт або відтворюється штучно, або ставиться в певним чином задані умови, що 

відповідають цілям дослідження. У ході експерименту досліджуваний об’єкт ізолюється від 

впливу побічних обставин, які затемнюють його сутність і представляється в чистому вигляді. При 

цьому конкретні умови експерименту не тільки задаються, але й контролюються, модернізуються, 

багаторазово відтворюються. Кожен науковий експеримент завжди скеровується будь-якою 

ідеєю, концепцією, гіпотезою.  

Дані експерименту завжди так чи інакше теоретично навантажені – від його постановки до 

інтерпретації (презентації) результатів. Основні особливості експерименту: а) більш активне (ніж 

при спостереженні) ставлення до об’єкта, аж до його зміни і перетворення; б) багаторазова 

відтворюваність досліджуваного об’єкта за бажанням дослідника; в) можливість виявлення таких 

властивостей явищ, які не спостерігаються в природних умовах; г) можливість розгляду явища в 

чистому вигляді шляхом ізоляції його від ускладнюючих і маскуючих хід обставин або шляхом 

зміни, варіювання умов експерименту; д) можливість контролю за поведінкою об’єкта 

дослідження і перевірки результатів.  
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Основні стадії здійснення експерименту: планування і побудова (його мета, тип, засоби, 

методи проведення); контроль; інтерпретація результатів. Експеримент має дві взаємопов’язані 

функції: перевірка гіпотез і теорій, а також формування нових наукових концепцій. Залежно від 

цих функцій виділяють експерименти: дослідницькі (пошукові), перевірочні (контрольні), які 

відтворюють, ізолюючі. За характером об’єктів виділяють фізичні, хімічні, біологічні, соціальні 

експерименти.  

Важливе значення в сучасній науці має вирішальний експеримент, метою якого служить 

спростування однієї й підтвердження іншої з двох (або декількох) концепцій, що змагаються. Це 

розходження відносне: експеримент, задуманий як підтверджуючий, може за результатами вия-

витися спростувальним і навпаки. Але в будь-якому випадку, експеримент полягає в постановці 

конкретних питань природі, на які потрібно дати відповіді та інформацію про її закономірності.  

Один з простих типів наукового експерименту – якісний експеримент, що має на меті 

встановити наявність або відсутність передбачуваного гіпотезою або теорією явища.  

Більш складний кількісний експеримент, що виявляє кількісну визначеність якої-небудь 

властивості досліджуваного явища.  

Широке поширення в сучасній науці отримав уявний експеримент – система розумових 

процедур, що проводяться над ідеалізованими об’єктами. Уявний експеримент – це теоретична 

модель реальних експериментальних ситуацій. Тут дослідник оперує не реальними предметами і 

умовами їх існування, а їх концептуальними образами.  

Порівняння - пізнавальна операція, що лежить в основі суджень про подібність або 

відмінність об’єктів. За допомогою порівняння виявляються якісні та кількісні характеристики 

предметів. Порівняти – це зіставити одне з іншим з метою виявити їх співвідношення.  

Імовірнісні (статистичні) методи – засновані на врахуванні дії безлічі випадкових 

факторів, які характеризуються стійкою частотою. Це і дозволяє розкрити необхідність, яка 

пробивається через сукупну дію безлічі випадковостей. Імовірнісні методи спираються на теорію 

ймовірностей, яку часто називають наукою про випадковість, а в уявленні багатьох вчених 

ймовірність та випадковість практично нерозривні. Є навіть твердження про те, що нині 

випадковість постає як самостійний початок світу, його будови і еволюції. Категорії необхідності 

та випадковості аж ніяк не застаріли, навпаки – їх роль в сучасній науці значно зросла.  

Статистична закономірність виникає як результат взаємодії великого числа елементів, що 

складають угруповання. Статистичні закони, хоча і не дають однозначних і достовірних передба -

чень, тим не менш є єдино можливими при дослідженні масових явищ випадкового характеру. За 

сукупною дією різних факторів випадкового характеру, які практично неможливо охопити, 

статистичні закони розкривають щось стійке, необхідне, повторюване. Вони служать 

підтвердженням діалектики перетворення випадкового в необхідне. Динамічні закони 

виявляються граничним випадком статистичних, коли ймовірність стає практично достовірністю. 

Імовірність – поняття, що характеризує кількісну міру можливості появи деякої випадкової події за 

певних умов, які можуть багаторазово повторюватися.  

Одна з основних задач теорії ймовірностей полягає у з’ясуванні закономірностей, що 

виникають при взаємодії великого числа випадкових чинників. Ймовірносно-статистичні методи 

широко застосовуються при вивченні масових явищ – особливо в таких наукових дисциплінах, як 

математична статистика, статистична фізика, квантова механіка, кібернетика, синергетика тощо.  
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Польовий дослід – метод дослідження в польових умовах, який має за мету виявлення 

кількісного та якісного впливу добрив або агротехнічних прийомів на ріст і розвиток лісових 

культур, урожайність насіння або параметри стану ґрунту.  

Вегетаційний – вирощування рослин у спеціальних посудинах у вегетаційному будиночку, 

на відкритих або закритих сіткою майданчиках, в теплицях та фітотронах для вирішення 

агрохімічних і фізіологічних питань.  

Лабораторні досліди проводяться в лабораторних умовах.  
 

4.3. Методика одноразових спостережень.  
 

Залежно від розв’язуваної задачі, прямі вимірювання можуть проводитися з одноразовими 

й багаторазовими спостереженнями.  

Прямі одноразові вимірювання є найбільш розповсюдженими у практиці технічних 

вимірювань, оскільки точність їх результатів у звичайних умовах, як правило, достатня, і 

водночас вони відрізняються простотою вимірювального експерименту, високою продуктивністю 

(числом вимірювань за одиницю часу) та незначними витратами, для їх проведення не 

ставляться високі вимоги до кваліфікації експериментатора. За цими показниками вони значно 

перевищують інші методи вимірювань.  

Наприклад, для проведення біометричних вимірювань рослин визначається вид, площа, 

на якій зростають рослини. По діагоналі вибираються площі, наприклад, 10 м2. На цих площах 

відбираються приблизно однакові за віком дерева і проводяться вимірювання (товщина на рівні 

грудей, висота, вимірюються параметри листків тощо).  

V. Закріплення знань. Прийом «Мікрофон».  

Бесіда.  

1. Дайте характеристику дослідницькій діяльності.  

2. Охарактеризуйте мету й завдання науково-дослідницької роботи.  

3. З якими методами дослідницької роботи ви ознайомилися?  

4. Чим різняться методи і методики дослідницької роботи?  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка розшифровують поняття «дослідницька робота», формулюють її 

значення у становленні особистості та методи проведення досліджень, характеризують методику 

одноразових спостережень.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Опрацювати конспект. Подумайте, якими методами досліджень у лісовому біогеоценозі ви 

хотіли б займатися з метою профорієнтації.  

 

Заняття 42  
 

Тема.  Методика польового досліду. Основні елементи методики. Техніка 

проведення польових досліджень. Математичні та статистичні методи аналізу 

експериментальних даних.  

Мета. Вивчити основні елементи методики, техніку проведення польового досліду, 

ознайомити гуртківців із математичним і статистичним методами аналізу експериментальних 

даних. Формувати математичні компетенції, вміння визначати лісові площі для проводення 

польових  досліджень.  
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Обладнання. Навчальна й науково-популярна література, комп’ютери, щоденники 

спостережень минулих років, наукові роботи, виконані за завданням та під керівництвом учених із 

розділами статистичних обробок.  

Базові поняття та терміни. Польовий дослід, елементи методики, техніка проведення 

польових досліджень, математичні та статистичні методи аналізу.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Привітання. Керівник перевіряє, з яким настроєм прийшли юні лісівники на заняття і 

пропонує вибрати смужки паперу: червона – знервовані, синя – трохи хвилюються, зелена – 

спокійні, врівноважені. Оголошення теми та мети заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Яку роботу можна назвати пошуковою? Дослідницькою? Науково-дослідницькою? Яка 

між ними різниця?  

2. Перерахуйте методи дослідницької роботи. Охарактеризуйте їх.  

3. Розкрийте суть методики одноразових спостережень.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Виконання дослідницької роботи допоможе вам удосконалити знання з природничих 

предметів, вибрати майбутню спеціальність. В майбутньому науково-дослідницька робота може 

перерости у дипломну або навіть у дисертаційну на захист наукового ступеню.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Методика польового досліду, основні елементи методики. Розповідь з елементами 

бесіди.  
 

В лісівництві використовуються різні методи досліджень. Найбільш поширені з них:  

1. Вегетаційні, коли досліди проводять в посудинах у вегетаційних приміщеннях.  

2. Лабораторно-польові, за допомогою яких вивчають фактори, що впливають на ріст і 

розвиток рослин. Вони проводяться в полі (в лісі) на невеликих ділянках при 8-10-ти разовій 

повторності.  

3. Польові досліди, дають змогу виявити зв’язок між ростом, розвитком, урожайністю 

деревних та чагарникових порід і засобами впливу на нього.  

Польовий дослід. На сучасному етапі застосування інноваційних технологій у лісівництві 

при вирощуванні посадкового матеріалу використовуються мінеральні добрива, стимулятори 

росту тощо.  
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Для правильного використання добрив потрібно знати, як впливають різні добрива в 

певних ґрунтово-кліматичних умовах на ріст та розвиток того чи іншого виду дерев, які добрива і 

в яких співвідношеннях найбільш ефективні. Важливо також знати, в які терміни та якими 

способами краще вносити добрива.  

Застосування інноваційних технологій неможливе без використання стимуляторів росту, 

отрутохімікатів та ін. Тому, перш ніж використовувати їх на великих площах – потрібно вивчити 

їхню дію  у конкретних лісівничих умовах, виробивши систему застосування.  

Польовий дослід дає вірогідні і переконливі результати тільки при умові суворого 

дотримання всіх вимог методики й техніки дослідної справи.  
 

4.2. Основні вимоги до проведення дослідів.  
 

Типовість. Під типовістю розуміють дотримання типових для господарства чи зони вимог 

до ґрунтових відмін та агротехніки вирощування.  

Точність. Щоб забезпечити високу точність досліду, ділянки повинні бути одного розміру, 

форми і мати однакову повторність. Обробіток ґрунту, посів та догляд за рослинами потрібно 

проводити високоякісно.  

Принцип єдиної відміни. Суть його полягає в тому, що всі фактори, які впливають на 

вирощування лісових культур, повинні бути однаковими, крім того фактора, який вивчається.  

Вибір площі під досліди. Дослідна ділянка має відповідати таким вимогам:  

1. Ґрунтовий покрив має бути характерним для певної місцевості чи зони.  

2. Рельєф поля (ділянки) повинен бути рівним, без великих западин. Допускаються 

невеликі схили.  

3. Внесення добрив, глибина обробітку ґрунту, засміченість лісовою підстилкою, опадом 

повинні бути однаковими.  

4. Площа для дослідів повинна бути віддалена не менш як на 30-40 м від великого 

лісового масиву, водних басейнів.  

Дослідна ділянка. Під дослідною ділянкою розуміють частину дослідної площі певного 

розміру і форми, на якій розміщується будь-який варіант досліду. На ділянці розрізняють посівну 

(посадкову) площу (ділянка в цілому) і облікову, на якій проводять спостереження. На кожній 

ділянці виділяють захисні смуги, для того, щоб відокремлювати одну ділянку від іншої і не 

допустити потрапляння добрив з суміжних ділянок. Це можуть бути доріжки шириною 0,5-1,5 м 

або міжряддя 2-4 рядки.  

Повторність однакових ділянок, їх площа, форма, розташування.  

Для того, щоб одержати високу точність досліду, його закладають у кількох повторностях.  

Повторність залежить від розміру ділянок. Кількість повторностей така: 50-100 м2 – 4-

разова, 150-200 м2 – 3-разова, 500-1000 м2 – 2-разова. В лабораторно-польових дослідах, де 

розмір ділянок 10-20 м2, потрібна 7 – 8-разова повторність.  

Досліди з невеликою кількістю варіантів краще закладати на великих ділянках. Ділянки 

повинні бути прямокутної форми і видовжені. На видовжених ділянках зростає точність досліду. 

Відношення довжини ділянки до ширини буває 8 до 1 або 10 до 1 і більше.  

Залежно від рельєфу, конфігурації площі ділянки розташовують в один або кілька рядів  із 

півночі на південь. Повторні ділянки того самого варіанту розташовують не поряд, а в різних 

місцях дослідної площі. На кожний дослід складають план.  
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Схема досліду. Основою польового досліду є його схема, яка являє сукупність певної 

кількості варіантів. Під варіантом розуміють агротехнічний захід або фактор, що вивчається в 

досліді.  

Наприклад, у досліді вивчають форми азотних (нітратних чи нітритних) добрив – амонію 

сульфат, амоніачну (аміачну) селітру, карбамід тощо. Кожна з цих форм добрив є варіантом 

досліду.  

Варіант, в якому не застосовують жодного із заходів і з яким порівнюють інші дослідні 

варіанти, називають контролем.  

Прикладом найпростішої схеми, що складається з двох варіантів є: І варіант – без добрив 

(контроль); ІІ варіант – з добривами. За такою схемою найчастіше вивчається дія добрив у 

виробничих умовах.  
 

Схема розміщення повторностей і ділянок у польовому досліді.  

     Однорядне 
 

Перша повторність;   друга повторність;     третя повторність;       четверта повторність 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

                                                                               Дворядне 

   1-ша повторність                                                  2-га повторність  

1 2 3 4 

4 3 2 1 
   3-тя    повторність                                                         

                                                                                          

          4-та  повторність  
 

                                                      Багаторядне ступінчасте:  
 

  

 

 

 
  

 

Якщо метою досліду є вивчення порівняльної дії різних видів азотних (нітратних), 

фосфатних, калійних або різних форм і доз добрив, то схема з двох варіантів виявляється 

недостатньою, у такому випадку застосовують більш складні схеми польових дослідів, які 

вміщують кілька варіантів.  

Для прикладу наводимо схему з восьми варіантів, які застосовують при вивченні 

ефективності дії трьох видів мінеральних добрив:  

 1. Контроль (без добрив);  

 2. N; 3. P; 4. K; 5.NP; 6. NK; 7. PK; 8. NPK.  

 Поставлений за такою схемою дослід дає змогу встановити не тільки дію на ріст і розвиток 

рослин окремих видів добрив, а й їх поєднань.  

 Після вибору площі для закладання дослідів креслиться план їх проведення.  

1 2 3 4 

4 3 2 1 

     1      2      3     4 

     4      1      2     3 

     3      4      1     2 

     2      3      4     1 
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На план, дотримуючись масштабу, наносять розташування всієї площі і кожний дослід 

зокрема. На плані відображують розміри ділянок, порядок розміщення варіантів і повторностей, 

розміри захисних смуг і коридорів. Ділянки нумерують.  

 Далі план переносять в натуру, розбивши дослідну площу на ділянки і зафіксувавши їх. 

 Схема приблизного розташування ділянок і варіантів у польовому досліді. 

0 N NP 0 N NК 0 N NPК 0 

 Розбивати польовий дослід треба так, щоб ділянки однойменних варіантів у різних 

повторностях не сполучалися між собою сторонами. Після розбивки досліду, використовуючи 

різні способи, закріплюють його межі.  

 Добрива вносять відповідно до інструкцій. Догляд за посівами та насадженнями на 

дослідній ділянці проводять відносно вимог агротехніки. Якщо за день ту чи іншу роботу не 

можна виконати на всій площі досліду, то її треба закінчити в межах повторності. Протягом 

вегетаційного періоду проводяться фенологічні спостереження.  

Дані спостережень записують у щоденник. Записують у щоденник також стан погоди.  
  

 4.3. Математичні та статистичні методи аналізу експериментальних даних.  
 

 Після закінчення спостережень проводять необхідні роботи за планом досліджень. 

Визначають при цьому густоту рослин на 1 м2, силу росту, біометрію сходів та інші показники, 

заплановані в досліді.  

 Обробку результатів досліду проводять зі встановленням вірогідності між варіантами, що 

вивчаються. Для цього використовують статистичний метод дисперсійного аналізу, за яким 

дослід може бути вірогідним тільки тоді, коли розсіювання між його варіантами більше, ніж між 

повторностями того самого варіанту.  

Оскільки обчислення при цьому дуже об’ємні, бажано використовувати комп’ютерне 

забезпечення (комп’ютерні програми).  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Завдання. Розробити восьмиваріантну схему внесення добрив під однорічні лісові 

культури сосни звичайної.  

 Перед виконанням завдання вихованці гуртка опрацьовують науково-дослідні роботи 

минулих років, знайомлячись із підрозділом «Статистична обробка».  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Роблячи висновки, юні лісівники зауважують, що закладка польових дослідів допоможе їм 

удосконалити знання з біології, географії (характеристика ґрунтів, погода), хімії (мінеральні 

добрива), виробити практичні знання і вміння по відбору площ дослідних ділянок (географії), 

закладці та виконанню дослідів, навчитись проводити відповідні математичні обчислення і 

статистичну обробку даних.  

 Виконавши завдання, - діляться своїми напрацюваннями, дискутують, обстоюючи свою 

власну думку.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підібрати тему польового досліду, який вас цікавить та, по бажанню, тематичну літературу 

до нього.  
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Заняття 43  
  

Тема. Практична робота №15. Визначення лісових площ для проведення 

фенологічних досліджень. Організація фенологічних спостережень.  

(Фенологічні спостереження проводяться протягом календарного року).  

Мета. Закріпити знання про фенологію як науку, фітофенологічні фази, сезонні явища 

природи, методи й методики фенологічних спостережень. Навчити визначати лісові площі для 

проведення фенологічних досліджень, обґрунтовувати правильність їх відбору та розпочати 

проведення фенологічних спостережень.  

Обладнання. Карта земель ДЛФ, закріплених за учнівським лісництвом, карта населеного 

пункту, записники, календар фенологічних спостережень за минулі роки, фенологічні карти.  

Базові поняття та терміни. Фенологічні дослідження. Фенологія, фітофенологічні 

фази, сезонні явища природи, методи й методики фенологічних спостережень.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V.  Підведення підсумків заняття.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід виконання практичної роботи 

І. Організаційний етап.  

Забезпечення вихованців гуртка роздавальним та дидактичним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Інтелектуальна розминка».  

Бесіда.  

1. Дайте визначення «фенологія».  

2. Як розвивалася фенологія як наука?  

3. Які види фенології розвиваються в Україні?  

4. Які фенологічні спостереження проводяться за лісовою рослинністю?  

5. Які фітофенологічні фази вам відомі?  

6. Розшифруйте шкалу Каппера-Формозова.  

7. Що вам відомо про шкалу квітування?  

8. Назвіть ранньовесняні ефемероїди.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Спостереження за природою, проходженням вегетаційного періоду, настанням фенофаз є 

важливим для лісівника. Розкриття фенологічних закономірностей сприяє підвищенню 

ефективності прогнозування, тобто провіщення строків настання на терені географічного району 

окремих сезонних явищ природи або окремих етапів сезонної динаміки екосистем загалом, що 

сприяє науково-обґрунтованому веденню лісогосподарських робіт.  

На сьогоднішньому занятті ми закріпимо знання по визначенню лісових площ для 

проведення фенологічних досліджень, організуємо проведення фенологічних спостережень.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Творча лабораторія».  
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4.1. Рекомендації щодо визначення площ для проведення фенологічних спостережень. 

 Слово керівника. 
 

Використовуючи карти, юні лісівники визначають місцепроведення фенологічних спосте-

режень, вказуючи лісництво та номер лісового кварталу і вносять у легенду карти.  

Для цього вибирається мішаний ліс із хвилясто-горбистим рельєфом, оскільки наявність 

схилів різної крутизни і експозиції, підвищень та знижень призводить до значних температурних 

контрастів як на поверхні ґрунту, так і в повітрі, а також викликає значні відмінності в розподілі 

атмосферних опадів.  

Для лісових ландшафтів тут улітку характерні високі значення вологості повітря й нижчі 

величини температури на поверхні ґрунту, ніж на сільськогосподарських угіддях. На кронах дерев 

широколистяних видів рослин затримується 15-30% атмосферних опадів. У цей час крона лісу є 

основною діяльною поверхнею.  

Мішані ліси представлені багатовидовим різноманіттям кущиків, напівкущів, кущів та 

деревних рослин. У них висока участь дуба, граба, клена, липи, берези тощо. Слабке затінення 

дозволяє розвиватися багатьом світлолюбним рослинам.  

Характерні види для таких лісів трапляються також на узліссі, луках, деякі серед степової 

рослинності, що полегшує проводення фенологічних спостережень. Трапляється тут також 

багато червонокнижних рослин.  

У випадку, якщо лісові масиви розміщені на відстані від навчального закладу – 

фенологічні спостереження можна проводити у полезахисних лісосмугах, шкільних садах, 

місцевих парках, роблячи при цьому поправку на кліматичні умови. У населених пунктах завжди 

тепліше, ніж у польових умовах.  
 

Пригадайте вивчені вами методи та методики проведення фенологічних 

спостережень. Охарактеризуйте їх.  
 

Вихованці гуртка пригадують, що для кожного сезонного явища розробляється діагностика 

– це його опис (словесний, графічний), а фенологічне спостереження проводиться за системою 

фітофенологічних фаз.  

4.2. Інструкція проведення практичної роботи.  

1. Поділ гуртківців на ланки.  

2. Робота з картками:  

а) визначення об’єкту дослідження, відстані до нього;  

б) визначення висоти над рівнем моря та рельєфу, наявності гідрологічних об’єктів, боліт 

тощо;  

в) вивчення переважаючої рослинності;  

г) ознайомлення із фенологічними спостереженнями минулих років;  

д) прогнозування фенофаз розвитку рослинності.  

Ознайомившись із інструкцією, вихованці гуртка приступають до виконання практичної 

роботи.  
 

4.3. Організація фенологічних спостережень.  
 

Починаючи фенологічні дослідження потрібно пам’ятати, що методично спостереження за 

ценопопуляціями достовірніше, ніж за модельними деревами чи поодинокими трав’янистими 
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рослинами, бо кожному індивіду властиві свої певні риси, за якими він відрізняється від 

середнього індивіда популяції.  

Знаючи, що сезонний розвиток рослин складається із закономірних, змінюючих один 

одного морфологічних етапів, робимо висновки, що фенологічні спостереження доцільно 

проводити цілорічно, бо навіть під час зимових відлиг можуть зацвісти весняні ефемероїди.  

У дендрології зазначено, що початок весняного сокоруху найхарактерніше явище у берези 

та клена, проте першою зацвітає ліщина (середина – кінець другої декади лютого). Отже, це і є 

початком проведення фенологічних спостережень.  

Також, у ранні періоди потрібно зафіксувати початок танення снігу, появи перших 

проталин на південних схилах, початок льодоходу на річках.  

Прослідкувати, до якого періоду буде триматися сніговий покрив на північних пагорбах, 

ярах тощо.  

Для проведення фенологічних спостережень юні лісівники мають проявити знання з 

ботаніки, географії, загальної біології, тому керівнику гуртка потрібно плідно співпрацювати 

із вчителями-предметниками.  

Після завершення досліджень проводяться фенологічні: картографування, індикація, 

прогнозування.  

V. Підведення підсумків заняття.  

Під час підведення підсумків вихованці гуртка характеризують площі, призначені для 

проведення фенологічних спостережень, обґрунтовуючи свій вибір.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Розпочати фенологічні спостереження на визначених площах. Повторити з курсу біології 

рослин внутрішню будову стебла.  

 

Заняття 44  
 

Тема. Практична робота №16. Вивчення і дослідження лісових культур   

  (за колекцією деревини та гербаріями).  

Мета. Навчити вихованців гуртка визначати лісові культури за колекцією деревини і 

гербарію та досліджувати їх характерні особливості. Формувати вміння використовувати сучасне 

обладнання для добору лісівничої інформації.  

Обладнання. Колекція деревини головних лісоутворюючих порід, гербарії листків і кори 

одно- та дворічних рослин, збільшувальні прилади, комп’ютери.  

Базові поняття та терміни. Головні лісоутворюючі культури, колекція, властивості 

деревини.  

Тип заняття. Заняття-практикум. Практична робота.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків заняття.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  



 

261 

 

Забезпечення гуртківців колекційним матеріалом, гербаріями, довідниками, підручниками. 

Оголошення теми та мети заняття. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Які типи лісів ви знаєте?  

2. Охарактеризуйте бори, субори, сугруди, груди.  

3. Які види деревних рослин переважають у цих типах лісу?  

4. Пригадайте зовнішню будову дерева.  

5. За якими ознаками можна відрізнити видовий склад дерев?  

6. Які типи листків вам відомі?  

7. Дайте характеристику внутрішньої будови стебла.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Деревина використовується у багатьох галузях народного господарства. Для догляду за 

лісовими насадженнями та заготівлі деревини потрібно вміти окомірно її визначати за різними 

критеріями. Тому сьогодні ми навчимося визначати лісові культури за колекціями деревини і 

гербарними зразками.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

На столах розкладені гербарії листків, одно- та дворічних рослин, колекції деревини, 

довідники, підручники: «Дендрологія», «Деревинознавство», комп’ютери з доступом до інтернет-

ресурсів.  

Завдання практичної роботи:  

а) за гербарними зразками й колекцією деревини визначити головні лісоутворюючі 

породи;  

б) вивчити будову деревини.  

Інструктаж з БЖД щодо поводження із твердими матеріалами та виконання роботи. 

Виконання роботи. 

Слово керівника. Листки поділяються на прості й складні. Прості листки поділяються за 

формою жилкування листкової пластинки, обрисами її країв, ступенем розчленованості, а складні 

листки – за числом і розташуванням листкових пластинок (трійчасті, пальчасті, перисті тощо). 

 Деревина, ксилема – комплексна тканина рослин, що складається переважно з клітин із 

здерев’янілими оболонками і виконує провідну, механічну, запасаючу, а іноді й видільну функції. 

 До складу деревини входять такі основні анатомічні елементи: судини, деревні волокна, 

живі паренхімні тканини.  

Пригадайте функції паренхіми.  

Деревина класифікується за макроструктурними ознаками. Б.Й. Цибик розділив деревину 

промислових порід за макроскопічними ознаками на три групи - хвойні, листяні кільцесудинні та 

листяні розсіяносудинні.  

Характерними для деревини хвойних порід є такі ознаки:  

- річні кільця добре помітні на трьох перерізах, причому для більшості порід рання 

деревина чітко відмежовується від пізньої;  

- у деревині більшості хвойних порід помітні смоляні канали;  

- судин у деревині хвойних порід немає;  

- серцевинні промені непомітні.  

Характерними для деревини листяних кільцесудинних рослин є такі ознаки:  



 

262 

 

- переважають великі судини, зібрані в ранній деревині у світлі кільця;  

- річні кільця добре помітні;  

- всі породи мають ядро;  

- всі породи середньоважкі, важкі та тверді.  

Характеристика макроструктурних одиниць розсіяносудинних рослин: 

- переважають дрібні судини (за винятком горіха), непомітні і рівномірно розміщені в 

межах річного приросту; 

- на поперечному перерізі річні кільця у більшості порід слабопомітні;  

- в деревині окремих порід трапляються серцевинні прожилки;  

- майже у всіх розсіяносудинних порід помітні серцевинні промені, що мають різну ширину 

в межах окремих родів і видів.  

Головні лісові культури можна визначити по корі та за листками. Наприклад.  

Сосна звичайна – дерево до 40 м висоти та до 1 м діаметром. Кора стовбура бура чи чер-

вонувато-сіра з повздовжніми глибокими тріщинами. Хвоя 4-7 см завдовжки, у пучку розвивається 

по 2,4,5 хвоїнок. Порода ядрова. У сосни звичайної широка заболонь, світло-жовтого кольору до 
1/3 радіуса, деревина ядра червоно-бура. Смоляні канали добре помітні на поперечному зрізі в 

пізній деревині річних кілець. Перехід від ранньої деревини річного кільця до пізньої різкий.  

Ялина звичайна. Дерево до 45 м висотою й до 1,2 м в діаметрі. Мертва кора коричнева, а 

жива – червона, тонка. Хвоя завдовжки від 1 до 2,5 см, темно-зелена, блискуча, чотиригранна. 

Особливістю деревини ялини є білий колір з характерним відблиском. Витримана деревина з 

часом жовкне, але залишається солом’яний відтінок. Смоляні канали добре помітні. Перехід від 

ранньої до пізньої деревини річного кільця різкий.  

Дуб звичайний – дерево до 40 м висоти і до 1,5 м у діаметрі. Прямий стовбур дерев, 

старших 30-35 років, покритий товстою темно-сірою корою з поздовжніми глибокими тріщинами, 

які розділяють її на рівновеликі пластинки. В молодому віці кора гладенька, дзеркальна, сіра. 

Листя просте, на дуже коротких черешках, розміщене спірально. Деревина ядрова. Заболонь 

вузька, світло-бура. Ядро темно-буре. Рання деревина світла, складається з великих відкритих 

судин. У зоні ядра судини ранньої деревини зони закупорені тилами. У пізній зоні річного кільця 

дрібні судини огорнуті клітинами паренхіми, в комплексі створюють радіально спрямовані 

штрихи. Річні кільця добре помітні.  

Вільха чорна. Дерево висотою до 33 м і діаметром до 100 см, листки оберненояйцевидні, 

округлі чи овальні, основа клиноподібна, краї рідкозубчасті, в кутах жилок наявні пучки волосків, 

зверху темно-зелені, знизу світло-зелені, в молодому віці клейкі. Порода неядрова. Дуже часто у 

стовбурах стиглого віку утворюється темнозабарвлене несправжнє ядро різної форми. У свіжо-

зрубаному стані деревина біла, але на повітрі швидко рожевіє. Річні кільця помітні слабо. Легка, 

м’яка, однорідна.  
 

Завдання 1.  

Використовуючи інструкцію, гербарні зразки та довідковий матеріал, розподіліть листки за 

видами, до яких вони належать (сосні звичайній, ялині, грабу, дубу, вільсі тощо).  

Характеристика листків. 

1. Прості чи складні.  

2. Жилкування: просте, пальчасте, перисто-сітчасте, паралельне, дугоподібне, пальчасто-

сітчасте.  

3. За формою основи пластинки: клиноподібні, серцеподібні, стрілоподібні.  
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4. За обрисом країв пластинки: цільнокраї, цільні.  
 

Завдання 2.  

Використовуючи зразки деревини, визначте деревний вид.  

Заповніть таблицю за прикладом:  
 

Визначення видів деревних рослин за будовою деревини  

Деревний 
вид 

 

Характеристика деревини 

Колір. Наявність 
ядра 

К-сть річних 
кілець 

Рання 
деревина. 

Пізня 
деревина  

Заболонь 

Дуб 
звичайний 

Темно-
сірий 

Темно-
буре 

Добре 
помітні, 

(к-сть - в 
залежності 

від віку) 

Світла, 
складається 

з великих 
відкритих 

судин 

Темна, з 
дрібних 
судин 

Вузька, 
жовтувата 

Граб 
звичайний 

      

Ясен       

Клен-явір       

Липа  
серцелиста 

      

Вільха 
клейка 

      

Сосна 
звичайна 

      

Ялина 
звичайна 

      

       

       
 

Отримавши завдання вихованці гуртка приступають до виконання практичної роботи.  

Примітка. Робота виконується в залежності від різновидності зразків деревини у колекції 

та їх кількості.  

V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Юні лісівники роблять висновки про те, що деревні й чагарникові види можна визначити за 

листям, корою та деревиною.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

За макроознаками визначити дерева, що зростають у шкільному дендропарку, 

полезахисній смузі тощо, і підготувати про це усне повідомлення.  

 

Заняття 45 
 

Тема. Практична робота №17. Відбір модельних дерев і взірців для вивчення 

фізико-механічних властивостей деревини.  

 (Практична робота проводиться в лісових масивах).  

Мета. Закріпити знання вихованців гуртка про методику визначення пробних площ і відбір 

модельних дерев та взірців для визначення фізико-механічних властивостей деревини. 

Формувати вміння беззастережного поводження у лісових масивах.  
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Обладнання. Карта базового лісогосподарського підприємства, довідкові матеріали, 

поліетиленові пакети, рулетки і скотч.  

Базові поняття та терміни. Модельні дерева, взірці, фізико-механічні властивості 

деревини.  

Тип заняття. Практична робота.  

     Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення  підсумків заняття.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

     Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Перевірка готовності до виконання практичної роботи.  

За картою базового лісогосподарського підприємства визначаємо квартал та відстань до 

нього.  

Тип лісу визначається в залежності від вибраного для досліджень деревного виду: сосна 

звичайна, дуб звичайний, ясен, липа тощо.  

Рух до лісових масивів.  
 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Які дерева можна вважати модельними?  

2. Які властивості деревини  відносяться до фізичних? Механічних? 

3. Пригадайте методику проведення польового досліду.  

4. Як характеризуються макроструктурні одиниці хвойних, кільцесудинних та розсіяно-

судинних рослин?  
 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Здійснення технологічних процесів обробки деревини неможливе без знання її фізичних 

властивостей, які виявляються при взаємодії деревини із зовнішнім середовищем. Ця взаємодія 

не повинна впливати на хімічний склад деревної речовини, з якої сформована клітинна оболонка, 

та порушувати її природну структуру.  

Під механічними властивостями деревини розуміють здатність її чинити опір дії зовнішніх 

сил, які спричиняють тимчасові або постійні деформації. Тому лісівнику необхідні знання фізико -

механічних властивостей для оптимального використання лісової продукції. Сьогодні ви 

ознайомитеся з методикою відбору модельних дерев і взірців для вивчення фізико-механічних 

властивостей деревини. 

По можливості матеріали для досліджень будуть відібрані і переправлені у кабінет 

учнівського лісництва. 

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича лабораторія». 

1. Інструктаж з БЖД.  

2. Інструкція по виконанню роботи.  
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Для виконання роботи на даній лісовій площі (квартал, виділ) по діагоналі відбираються 

модельні дерева. Їх бажано відбирати на вирубках головного користування, або в місцях 

санітарних рубок.  

При цьому вимірюється висота дерева до крони.  

У зрізаному дереві, перший взірець довжиною 40 см відбирається шляхом розпилювання 

стовбура на висоті 1,3 м (на висоті грудей), другий взірець відбирається на висоті 6 м, а третій на 

відстані 1 м до крони. З метою отримання більш точних даних, такі взірці краще відбирати з двох-

трьох дерев.  

Для оптимального проведення досліджень, заготовки загортають у целофанові пакети, 

при цьому збережеться вологість свіжозрубаної деревини. Заготовлений матеріал 

відправляється на базу гуртка, де розпилюється на заготовки 40×20×20 мм. Причому, потрібно 

розділити окремо заготовки, взяті із серцевини й деревини.  

Уже при заготівлі взірців визначаються фізичні властивості деревини, які мають значення 

для різних технологічних процесів та для її використання.  

Взірці поділяють за різними категоріями до яких належать:  

- зовнішній вигляд. До цієї категорії відноситься поверхнева пористість, від якої 

залежить якість обробки деревини, макронерівність деревини, рівень шорсткості поверхні, колір, 

блиск і текстура;  

- вода в деревині. Маса стовбура складається з деревини, води й повітря. Вода міститься 

в клітинних оболонках, заповнює клітинні та міжклітинні порожнини. Свіжозрубана деревина 

містить значний об’єм води;  

- щільність. Для використання деревини в несучих дерев’яних конструкціях важливим є 

знання її властивостей. Щільність деревини залежить від вмісту целюлози;  

- усихання та розбухання. Усихання деревини супроводжується від’ємною лінійною і 

об’ємною деформацією. Причиною деформації деревини є випаровування із клітинних оболонок 

зв’язаної води. Випаровування вільної води із внутрішніх порожнин клітин та міжклітинних 

порожнин не спричиняє зменшення лінійних розмірів і об’єму деревини;  

- теплофізичні властивості. Теплопровідність – це перенесення тепла внаслідок 

теплового хаотичного руху мікрочастинок. Теплопровідність деревини як матеріалу буде 

залежати від: виду матеріалу; різниці температур (соснові дрова загоряються швидше, ніж, 

наприклад, кленові); поверхні перерізу, довжини шляху, який проходить теплота (товстіші і довші 

дрова дають більшу температуру й довше горять), тривалості часу дії теплоти.  

3. Відбір матеріалу для досліджень:  

- вибравши лісовий квартал і виділ, юні лісівники визначають деревну породу, яку будуть 

досліджувати;  

- вимірявши дерево, позначають на його стовбурі розміщення зразків, які необхідно взяти 

для проведення досліджень;  

- після цього майстри лісу, лісоруби або керівник гуртка бензопилкою відрізають зразки; 

- вихованці гуртка, використовуючи скотч, загортають зразки у поліетиленові пакети і 

транспортують до місця призначення.  

4. Після прибуття на місце – оформляють практичну роботу.  

V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки». 

Для інтенсивного використання деревини на високому технологічному рівні потрібно вміти 

визначати її фізико-механічні властивості, правильно відбирати матеріал для досліджень. Під час 
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проведення практичної роботи ми навчилися на науковому рівні визначати пробні площі, плюсові 

дерева і відбирати зразки.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Використовуючи інтернет-ресурси, підібрати навчальну, науково-популярну, наукову 

літературу з теми «Дослідницька робота у лісівництві. Вимоги до процесу дослідження. 

Пошукова, дослідницька та науково-дослідницька робота. Головне завдання науково-

дослідницької діяльності».  

Обговорити з батьками можливість виконання науково-дослідницької роботи.  

 

Заняття 46 
 

Тема. Практична робота №18. Визначення тематики науково-дослідницьких робіт. 

Підбір наукової літератури по темах.  

Мета. Показати значення науково-дослідницької роботи у розвитку лісового господарства 

України. Активізувати пошукову, дослідницьку й науково-дослідницьку роботу учнівського 

лісництва. Спонукати поглиблено вивчати загальноосвітні предмети. Навчити проводити дослід-

ження на науковому рівні за завданнями науковців, виконувати і оформляти наукові роботи, 

створювати презентації.  

Обладнання. Щоденники пошукової та дослідницької роботи минулих років, науково-

дослідницькі роботи, журнали спостережень, графіки, діаграми, схеми, навчальна й науково -

популярна література, комп’ютери.  

Базові поняття та терміни. Пошукова, дослідницька та науково-дослідницька робота, 

виконання наукових робіт, презентації, науково-практичні конференції.    

Тип заняття. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків заняття.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід виконання практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Забезпечення роздавальним і дидактичним матеріалом. Налаштування на 

робочий лад.  
 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Які форми дослідницької роботи вам відомі?  

2. Чим відрізняються пошукова, дослідна й науково-дослідницька робота?  

3. Охарактеризуйте методи та методики дослідницької роботи.  

4. Перерахуйте відомі вам методи й методики виконання наукових досліджень. 

Охарактеризуйте їх.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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Будь-яка науково-дослідницька діяльність допоможе вам формувати науковий світогляд, 

оволодівати методологією і методами наукового дослідження, що сприятиме правильному 

вибору професії, розвиватиме творче мислення та індивідуальні здібності.  

Виконання дослідницької роботи допоможе виробити навички самостійної науково-

дослідної діяльності, розвивати ініціативу, здатність застосовувати теоретичні знання у 

народному й індивідуальному господарстві та сприятиме поглибленому вивченню предметів 

природничого циклу, що має важливе значення для становлення громадянської позиції.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Домашні заготовки».  

Опрацювавши інтернет-ресурси, навчальну, науково-популярну, наукову літературу з 

теми «Дослідницька робота у лісівництві. Вимоги до процесу дослідження. Пошукова, 

дослідницька та науково-дослідницька робота». Головне завдання науково-дослідницької 

діяльності», щоденники пошукової й дослідницької роботи минулих років, науково-дослідницькі 

роботи, журнали спостережень, графіки, діаграми і схеми, вихованці гуртка роблять висновки про 

важливість виконання дослідницької роботи.  

Під час заняття, юним лісівникам пропонуються напрямки пошукової, дослідницької та 

науково-дослідницької роботи.  

Пошукову роботу краще проводити у лісових масивах площею не більше 200 га, садах, 

парках і полезахисних лісосмугах.  

Ці об’єкти характеризуються достатнім розмаїттям рослинності. Дослідницьку роботу, в 

залежності від обраної тематики, можна проводити на менших територіях, наприклад, у 

теплицях, шкілках, розсадниках тощо.  

Наукова робота розпочинається з вибору теми, предмета і об’єкта дослідження.  

При цьому обовязково враховуються вікові особливості, новизна дослідження, 

визначаються методи та методики.  

Для більшої ефективності виконання науково-дослідницької роботи бажано розпочати 

співпрацю із ЗВО або науково-дослідними установами, вчені яких можуть самі запропонувати 

тематику досліджень, або погодитись із темою, вибраною вами.  

Після обрання теми визначаються пробні площі, складається план і графік проведення 

досліджень. При цьому, спостереження повинні проводитися винятково за графіком, без перерви 

на вихідні, святкові дні та канікулярний період.  

В протилежному випадку, ви не зможете зібрати необхідні матеріали.  

Науково-дослідницька робота обов’язково узгоджується з батьками юного лісівника. 

Матеріали роботи оприлюднюються тільки після дворічних досліджень.  

V. Закріплення вивченого матеріалу.  

На закріплення вивченого матеріалу та для виконання індивідуальних науково-

дослідницьких робіт керівник гуртка пропонує його вихованцям Список рекомендованої тематики 

науково-дослідницьких робіт, розроблений для гуртка «Юні лісівники»:  

1. Біоекологічні особливості найпоширеніших екотипів сосни звичайної сформованих на 

землях ДЛФ лісогосподарських підприємств.  

2. Наукове і практичне значення формового різноманіття сосни звичайної в насадженнях 

держлісгоспів.  

3. Вплив лісорослинних умов на мінливість морфологічних ознак шишок і насіння сосни 

звичайної.  

4. Вплив погодних умов на приріст географічних культур сосни.  
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5. Залежність посівних якостей насіння сосни звичайної від віку деревостану та типів умов 

місцезростання.  

6. Вплив просторової структури деревостанів на життєвість дерев сосни звичайної.  

7. Вивчення морфо-фізіологічної структури соснових лісостанів Малого Полісся 

(Центрального Полісся, лісостепової, степової зон України).  

8. Залежність збігу стовбура від його біометричних показників.  

9. Вплив умов місцезростання на продуктивність і структуру фітомаси соснових та 

широколистяних лісів рівнинної частини України.  

10. Дослідження фізико-механічних властивостей і анатомічної будови деревини найпо-

ширеніших екотипів сосни звичайної на землях ДЛФ базового лісогосподарського підприємства.  

11. Фенотипічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території дослідного господарства.  

12. Зміна вологості сировини конвалії звичайної протягом вегетаційного періоду в умовах 

Заходу Україну.  

13. Морфометрична характеристика первоцвіту весняного (Primula veris L.) в умовах 

Центрального (Малого) Полісся.  

14. Біоекологічні особливості зростання й плодоношення калини звичайної в умовах 

лісостепової зони України (зони Полісся, Лісостепу, Карпат тощо).  

15. Перстач білий (Potentilla alba L.). Біоекологічні особливості та фітотерапевтичні 

властивості. Розведення в агрокультурі.  

16. Вивчення біохімічного взаємовпливу деревних рослин.  

17. Фізико-механічні властивості деревини основних лісоутворюючих порід (дуба, бука, 

граба, сосни, ялини, ялиці, модрини, вільхи, осики тощо) в різних природних зонах України 

(Поліссі, Лісостепу, Степу, Карпатах).  

18. Особливості росту модельних дерев сосни звичайної на оліготрофних болотах.  

19. Принципи і технології формування оптимальної лісистості в умовах горбистих 

ландшафтів.  

20. Вивчення потенційної та ситуативної стійкості деревних рослин до низьких температур 

зимівлі.  

21. Роль захисних лісонасаджень у водоохоронних зонах поверхневих вод.  

22. Еволюція лісів формації дуба звичайного на території лісового господарства.  

23. Вплив формування деревостанів на зміну порід.  

24. Внутрішньовидова диференціація клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука лісового 

(Fagus sylvatica L.), ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) за декоративністю деревини. (Для 

вивчення можна брати лише один із видів).  

25. Географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів на територіях лісових 

насаджень лісгоспу та методи боротьби з ними.  

26. Короїди і біологічні основи регулювання їх шкідливої дії на землях ДЛФ.  

27. Застосування інноваційних технологій при вирощуванні сіянців та саджанців лісових 

культур.  

28. Вивчення флористичного складу лісових ценозів з метою створення заповідника.  

29. Вплив умов зростання на якісні характеристики деревини клена-явора (дуба, липи, 

сосни, вільхи чорної чи сірої або інших порід), сформованої в ДП «Шепетівське лісове 

господарство».  
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30. Біоекологічні характеристики клена-явора форми «пташине око», сформованого на 

межі ареалу в Україні.  

31. Відкасник осотовидний – рідкісний вид флори Європи.  

32. Біоекологічні особливості  різноманіття клена-явора в ботанічних садах та парках 

України.  

33. Біоекологічні особливості сосни звичайної, сформованої на території Малополіської 

низовини.  

34. Декоративна структура стовбурової деревини ясена звичайного форми «хвилясто-

завилькуватий».  

35. Робінія звичайна. Характерні особливості деревини.  

36. Вивчення біоекологічних особливостей найпоширеніших у зоні Малого Погориння 

(Придніпров’я, Придністров’я, Побужжя) екотипів сосни звичайної.  

37. Визначення дендрохронологічних шкал дібров (Полісся, Лісостепу, Степу, Карпат).  

38. Терен колючий (Prunus spinosa L.). Біоекологічні особливості та народногосподарське 

значення.  

39. Ялівець козацький (Juniperus sabina L.) – рослина Чорної книги України.  

40. Ліщина звичайна (Corylus avelana L.) як лікарська, медоносна, харчова, жироолійна, 

танідоносна, фарбувальна, деревинна рослина.  

41. Ялиця біла – цільова деревна порода України.  

Теми таких науково-дослідницьких робіт доступні для виконання. Деякі з них апробовані 

на всеукраїнському та міжнародному рівнях.  

Науково-дослідницькою роботою в учнівських лісництвах можуть займатися одиниці, 

але це є ще й прекрасною школою для залучення до дослідництва учнів середньої і початкової 

ланки.  

Дані теми можуть використовуватися під час виконання пошукової і дослідницької 

роботи.  

V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

При підведенні підсумків робляться висновки про важливість пошукової, дослідницької та 

науково-дослідної роботи для формування наукового світогляду, спонукання для поглибленого 

вивчення предметів і вибору професії.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Вибрати тематику проведення науково-дослідницької роботи, обговорити з батьками 

можливість її виконання і створити навчальний проект на тему «Виконання наукових робіт під 

керівництвом учених», обґрунтувавши важливість цієї роботи, використовуючи нормативні 

документи та місцевий матеріал.  

 

     Заняття 47  
 

Тема. Практична робота №19. Оформлення щоденників, результатів науково-

дослідницьких робіт. Підготовка до участі в конкурсах, зльотах, науково-практичних 

конференціях. 

Мета. Навчити вихованців гуртка  правильно оформляти результати дослідів у вигляді 

щоденників та науково-дослідницьких робіт. Допомогти їм підготуватися до конкурсів, зльотів, 

науково-практичних конференцій, конкурсів-захистів робіт МАН та МЛА.  

Обладнання. Документація минулих років. Матеріали власних досліджень.  
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Базові поняття та терміни. Щоденники, науково-дослідницькі роботи, конкурси, 

зльоти, науково-практичні конференції, конкурс-захист робіт МАН та МЛА.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. 

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення  підсумків заняття.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи 

І. Організаційний етап.  

Привітання. Визначення ступеня готовності до заняття. Забезпечення роздавальним і 

дидактичним матеріалом. Створення позитивного настрою.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Пригадайте тематику виконаних вами навчальних проектів.  

2. Які проблеми виникали під час їх виконання?  

3. Як правильно, у відповідності до вимог, оформляти щоденники, наукові роботи?  

4. Що потрібно знати при підготовці до конкурсів, зльотів, науково-практичних 

конференцій, конкурсу-захисту робіт МАН та МЛА (Мала лісова академія).  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для презентації роботи у різного виду конкурсах, науково-практичних конференціях 

документація повинна бути оформлена у відповідності до їх вимог.  

На сьогоднішньому занятті ми навчимося оформляти реферати, доповіді, щоденники 

дослідницької роботи і науково-дослідницькі роботи МАН України та МЛА.  

ІV. Виконання практичної роботи.  
 

4.1. Вимоги до оформлення щоденників. Розповідь.  

Дослідження проводяться як ланками так і індивідуально.  
 

Як правильно заповнити щоденник досліджень?  
 

Результати дослідів кожен учень має записувати в щоденник.  

На обкладинці щоденника записується назва гуртка, рік досліджень.  

1-ша сторінка. Ланка, ланковий, тема досліду, культура, сорт, деревний вид.  

2-га сторінка. План проведення досліджень.  

3-тя сторінка. Фенологічні спостереження в ході досліду.  

4-та сторінка. Висновки за результатами досліду.  

5-та сторінка. Перелік умінь і навичок, яких вихованець гуртка набув під час виконання 

практичної роботи.  

У щоденнику обов’язково описується методика проведення дослідження.  

4.2. Вимоги до оформлення робіт на конкурс-захист МАН та МЛА.  

Пригадайте вимоги до виконання навчальних проектів. 

Під час підготовки й оформлення наукової роботи для участі в конкурсі-захисті потрібно 

дотримуватися певних вимог.  
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А. Робота, що подається на розгляд журі, виконується державною мовою.  

Б. Дослідницька робота складається з титульної сторінки, «Змісту», «Основної частини» 

(розділи і підрозділи), «Висновків та пропозицій», «Списку використаної літератури» 

(бібліографія), «Додатків» (якщо вони є); також додається «Відгук на науково-дослідницьку 

роботу» від її керівника та тези.  

Об’єм науково-дослідницької роботи, запропонованої до захисту в конкурсах МАН або 

МЛА, повинен складати 20 стор. (без додатків).  

Доречно, щоб складові частини роботи були розділені:  

- Вступ - 2 сторінки;  

- Основна частина - 15-16 сторінок;  

- Висновки – 1 сторінка.  

Якщо в роботі є рекомендації - то основна частина повинна бути зменшена на одну 

сторінку. Бажано, щоб близько 60% роботи складали власні дослідження.  

У списку використаної літератури має бути заявлено не менше 26 джерел.  

4.3. Вивчивши вимоги до оформлення документації, юні лісівники приступають до 

виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків заняття.  

Вихованці гуртка з’ясовують правильність оформлення щоденників і науково-

дослідницьких робіт, виправляють знайдені помилки, передбачають запитання при проведенні 

конференцій, конкурсів тощо.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Переглянути оформлені щоденники досліджень та науково-дослідницькі роботи.  

 

  Заняття 48  / Екскурсія / 
 

Тема. Екскурсія до ЗВО або науково-дослідницьких установ.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка із діяльністю закладів вищої освіти або науково-

дослідницьких установ, в яких можна оволодіти обраними професіями, визначити пріоритетні 

спеціальності, показати роботу лабораторій, дослідного поля, дендропарку. Вивчити тематику їх 

наукових досліджень, познайомити із науковцями цих закладів, переконати у правильності вибору 

лісівничої професії.  

Обладнання. Записники, фотоапарати, диктофони та ін.  

Базові поняття та терміни. ЗВО, науково-дослідницькі установи, лабораторія, 

дослідне поле, напрямки й тематика наукових досліджень.  

Тип заняття. Заняття-мандрівка.  

Структура екскурсії 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення екскурсії.  

V. Підведення підсумків заняття.  

VІ. Від’їзд до ЗЗСО.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід проведення екскурсії 

І. Організаційний етап.  
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Організації таких екскурсій передує велика підготовча робота.  

1. Визначаються заклади вищої освіти (ЗВО) та науково-дослідні установи (НДУ), з якими 

хоче співпрацювати педколектив школи і в яких є потрібна спеціалізація для навчання обраній 

професії її випускників або виконання науково-дослідницьких робіт.  

2. Обираються науковці, що погоджуються супроводжувати роботу учнівського лісництва.  

3. Раз на п’ять років складається відповідний договір між закладом загальної середньої 

освіти, базовим лісогосподарським підприємством і закладом вищої освіти (інститутом) за 

погодженням із керівником відповідного університету чи НДУ. Договір підписує ректор 

університету, проректор із наукової роботи або директор науково-дослідної установи.  

4. Керівник гуртка спільно з куратором від університету або науково-дослідної установи 

складають план роботи.  

5. Гурток працює відповідно до плану, звітуючи перед науковцями.  

Перед проведенням екскурсії вихованцям гуртка повідомляється назва установи, місце її 

розташування, маршрут руху і транспортний засіб, на якому вони будуть переміщуватися. 

Повідомляється схема маршруту руху, місця зупинок, час зупинки, прибуття до об’єкту екскурсії 

та час від’їзду.  

Проводиться перевірка готовності вихованців гуртка до проведення екскурсії та інструктаж 

із БЖД. Під час інструктажу юні лісівники не ставлять свої підписи у відповідних журналах, а 

робить відповідні записи їх керівник, що інструктував. Для підстрахування з керівником гуртка їде 

ще один представник школи.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Назвіть відомі вам ЗВО, в яких можна здобути лісівничі спеціальності.  

2. Як ви вважаєте, якою діяльністю вони займаються?  

3. Що, в першу чергу, повинен мати будь-який навчальний заклад для підготовки 

висококваліфікованих фахівців.  

4. Чи доводилося вам перебувати у стінах закладів вищої освіти різного рівня акредитації?  

5. Що ви дізналися про них?  

6. Чому, на вашу думку, для самореалізації потрібно отримати якісну освіту?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Сьогодні ми з вами ознайомимся зі структурою та діяльністю закладу вищої освіти 

(науково-дослідної установи). Ви зможете побачити його матеріально-технічну базу, побувати в 

лабораторіях, теплицях, дендропарку, поспілкуватися зі студентами, викладачами. Вияснити 

незрозумілі для вас питання і, можливо, знайти наукового керівника для виконання власної 

науково-дослідницької роботи.  

ІV. Проведення екскурсії.  

Після переїзду, науковці закладу вищої освіти знайомлять екскурсантів із його історією, 

розповідають про міжнародну співпрацю, ліцензований прийом студентів, і в тому числі за 

держзамовленням, про працевлаштування випускників тощо. Відповідають юним лісівникам на 

запитання. Далі представники ЗВО проводять їм екскурсію по навчальних лабораторіях, 

теплицях, на дослідному полі і розповідають про наукову діяльність та знайомлять із 

професорсько-викладацьким складом.  

V. Підведення підсумків заняття.  
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Проводиться в актовому залі або у лекційній аудиторії. Підсумки проводять науковці 

закладу вищої освіти. Вихованці гуртка роблять висновки про потужність і переваги саме цього 

ЗВО, що допоможе обрати їм місце навчання у майбутньому й отримання обраної професії.  

VІ. Від’їзд додому.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Оформити звіт про екскурсію.  

 

     Заняття 49  
 

Тема. Практична робота №20. Оформлення звіту про екскурсію та фенологічні 

спостереження. Захист навчальних проектів.  

Мета. Узагальнити знання з розділу «Основи дослідницької роботи», утвердити думку 

про важливість її проведення для формування наукового світогляду гуртківця і профорієнтації, 

закінчити оформлення звіту про екскурсію, привести в порядок щоденники фенологічних спосте-

режень. Провести захист навчальних проектів, удосконалити вміння спілкування з аудиторією, 

вести дискусії та відстоювати власну думку.  

Обладнання. Матеріали екскурсії, щоденники фенологічних спостережень (чорновики), 

комп’ютерне забезпечення, інтерактивна дошка, раніше виконані навчальні проекти. 

Базові поняття та терміни. Екскурсії, фенологічні спостереження, навчальні проекти, 

фізичні географічні карти, карти ґрунтів України. 

Тип заняття. Узагальнення, систематизація і корекція знань, умінь та навичок.  

    Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків заняття.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід проведення практичної роботи 

І. Організаційний етап.  

Перевірка забезпечення вихованців гуртка необхідними матеріалами, налаштування їх на 

робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Асоціативне мислення. (На інтерактивній дошці висвітлюється речення «Дослідницька 

робота»).  

Які асоціації викликало у вас це речення?  

Бесіда.  

1. Які форми дослідницької роботи ви вивчили та застосовували при дослідженнях?  

2. Перерахуйте відомі вам методи і методики дослідницької роботи.  

3. Що вам, при проведенні досліджень, найбільше вдавалося, а що – ні?  

4. Які висновки про науково-дослідну діяльність ви зробили для себе?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

На сьогоднішньому занятті ми підведемо підсумки вивчення даного розділу, оформимо 

звіт про екскурсію, календар фенологічних спостережень, заслухаємо захист навчальних проек-



 

274 

 

тів, але на цьому ваша дослідницька робота не закінчиться, тому що ви самі, на минулих заня -

ттях, зробили висновки про її важливість для формування наукового світогляду і профорієнтації.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

1. Оформлення звіту про екскурсію.  

Вихованці гуртка, використовуючи зібрані матеріали, пишуть звіт про екскурсію, 

зазначаючи назву об’єкта, рівень акредитації, кількість ліцензованих місць (11 клас), описують 

лабораторії, теплиці, дослідне поле тощо. Зазначають теми наукових досліджень, над якими 

працює даний заклад.  

Визначають найбільш вагомі й цікаві моменти екскурсії.  

2. Оформлення щоденника фенологічних спостережень.  

Фенологічні дослідження передбачають аналіз спостережень явищ природи, пов’язаних з 

періодичними (сезонними) змінами кліматичних умов протягом року. Спостерігаються ознаки 

весни, літа, осені, зими, випадання першого снігу, пробудження рослин, початку цвітіння, 

дозрівання плодів та ягід, приліт і відліт птахів тощо. Спостереження над рослинами називають 

фітофенологічними, а над тваринами – зоофенологічними. Вихованці гуртка  описують зміну 

сезонних явищ у житті рослин або тварин, місце спостереження, метеорологічні відомості 

(погода, температура повітря, опади та інші атмосферні явища), гідрологічні умови (розлив, 

замерзання й скресання річки), характер і температуру ґрунту, фенологічні явища (поява бруньок 

на деревах, заморозки на ґрунті, пожовтіння листя, приліт і відліт птахів тощо); зазначають 

прізвище, ім’я та по-батькові спостерігача.  

У короткій характеристиці в щоденнику вказується: а) географічне положення ділянки, що 

спостерігається (широта, довгота, висота над рівнем моря та інші відомості, які допоможуть точно 

визначити її місцезнаходження); б) рельєф місця спостереження; в) загальний характер 

навколишньої місцевості (гориста, горбиста, порізана ярами, рівна, заболочена тощо); г) характер 

ґрунтів ділянки, що спостерігається, та їх зволоження; д) характер підстилаючої поверхні; е) 

захищеність місця спостереження від вітру; є) характер рослинності; ж) вплив діяльності людини.  

Під час проведення фенологічних досліджень ми спостерігали невелику кількість 

характерних для однієї місцевості рослин і тварин та постійно стежили за їхнім розвитком 

протягом весни, літа й осені. Фенологічні спостереження проводилися майже щоденно, особливо 

навесні, коли пробуджувалася і оживала природа, в першій половині дня, в час, коли розцвітало 

більшість рослин, а тварини були найбільш життєдіяльні та активні. У рослин і тварин 

спостерігали явища, які чітко виділяються за порами року окремими періодами й фазами. Так, у 

рослин це фази розпускання бруньок, першого листя, поява бутонів суцвіть, цвітіння, дозрівання 

насіння, плодів, початок осіннього забарвлення листя, початок і кінець листопаду; у птахів – 

приліт, відкладання яєць, поява пташенят та залишення ними гнізда, відліт тощо. При цьому 

виявили, що першою починає цвісти ліщина.  

Частіше проводили дослідження на хвилясто-горбистій місцевості, де кліматичні умови 

змінювалися в залежності від географічного положення схилу.  

Для фенологічних спостережень відбирали здорові, сформовані екземпляри рослин, що 

не зазнали впливу з боку людей і тварин. Оскільки, фенологічні явища залежать від стану погоди 

– поєднували фенологічні спостереження з метеорологічними. Проводячи фенологічні 

спостереження за сезонним розвитком природи, ми одержали об’єктивний матеріал для пізнання 

відмінностей у природних умовах різних місць. Спостереження за фазами розвитку рослинності 
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дали багатий краєзнавчий матеріал, адже строки періодичних явищ природи добре відображають 

відмінності в типах місцевості.  

Такі спостереження мають практичне значення. Наприклад, на їх основі можна визначити 

оптимальні строки проведення тих чи інших сільськогосподарських робіт, посадок лісу, збирання 

насіння, грибів, ягід, рибної ловлі, мисливського промислу а також запобігти масовому розвитку 

шкідників. Проводячи фенологічні дослідження, використовували знання з біології, географії, 

екології, фізики і, навіть, хімії.  

Сьогодні, за матеріалами фенологічних спостережень, проведених на базових територіях, 

ми оформимо щоденники фенологічних спостережень та спробуємо скласти місцевий календар 

природи.  

Використовуючи записи досліджень і зібрані фотоматеріали, юні лісівники 

приступають до виконання практичної роботи. Виконавши поставлені завдання, переходять 

до захисту навчальних проектів.  

3. Захист навчальних проектів.  

Для проведення захисту навчальних проектів вихованці гуртка діляться на дві групи.  

Першим заслуховується навчальний проект на тему «Методика проведення фенологічних 

спостережень». Виконавцями можуть бути як один гуртківець, так і група. У випадку групового 

виконання проекту – вибирається доповідач. Він презентує фенологію, як систему знань про 

сезонні явища природи, строки їх настання та причини, що визначають ці строки, найпростіші 

методи фенологічних спостережень за сезонними явищами у світі рослин. Можливо, 

проводилися спостереження і за тваринним світом. У цьому випадку таку роботу презентує інший 

вихованець гуртка. При виконанні цього проекту вивчалися фенологічні: картографування, 

індикація та прогнозування.  

Завданням дослідника є доведення важливості такої роботи для лісогосподарського 

виробництва.  

Наступним заслуховується навчальний проект на тему «Виконання наукових робіт під 

керівництвом науковців».  

Виконання такої роботи у системі МАН та МЛА – процес довготривалий.  

Тому, доповідач презентує рекомендовані теми для наукової роботи і ЗВО, з яким 

потрібно співпрацювати. Перераховує вимоги до процесу дослідження, вибору теми. Знайомить з 

індивідуальним планом науково-дослідницької роботи, повідомляє, як працюватиме з 

літературними джерелами, структурою науково-дослідницької роботи та пунктами її виконання. 

Ділиться даними проведених досліджень.  

При захисті навчальних проектів обов’язково використовується презентація. Після захисту 

проектів проводиться їх обговорення, ведуться дискусії, виробляється спільна думка.  

V. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

При підведенні підсумків проводиться презентація звітів про екскурсію, оформлених 

щоденників фенологічних спостережень.  

Обговорюють плани дослідницької роботи на наступний період.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Продовжувати виконання дослідницької роботи та проведення фенологічних 

спостережень.  
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Розділ VІ. Екологія лісу.  
Заняття 50  

 

Тема.  Абіотичні чинники життя лісу. Ліс і світло. Відношення деревних порід до 

світла. Класифікація типів освітленості. Вплив світла на формування, ріст і продук-

тивність дерев. Шкала тіньовитривалості. Світловий приріст. Рельєф та освітленість.  

Мета. Розширити і поглибити знання про абіотичні чинники життя лісу, ознайомити з 

вимогами деревних порід до світла. Навчити визначати й класифікувати типи освітленості, 

характеризувати спектр сонячного світла, процес фотосинтезу, ознаки світлолюбності і 

тіньовитривалості. Вивчити шкалу тіньовитривалості.  

Показати вплив рельєфу на освітленість, лісу на світло й залежність балансу 

продуктивності лісу від освітлення. Дати поняття світлового приросту та тіньової пригніченості.  

Обладнання. Схема прямої і розсіяної сонячної радіації, діаграма відношення деревних 

порід до світла, фото лісових масивів.  

Базові поняття та терміни. Абіотичні чинники життя лісу, типи освітленості, спектр 

сонячного світла, процес фотосинтезу, світлолюбність і тіньовитривалість, шкала 

тіньовитривалості, вплив рельєфу на освітленість, баланс продуктивності лісу, світловий приріст, 

тіньова пригніченість.  

Тип заняття. Вивчення  нового матеріалу.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Привітання. Налаштування на робочий лад. Оголошення теми і мети заняття. 

ІІ. Актуалізація опорних знань зі шкільних природничих предметів.  

Бесіда.  

1. Назвіть відомі вам абіотичні чинники в природі.  

2. Яке значення сонячного світла в природі та житті людини?  

3. Дайте визначення процесу фотосинтезу.  

4. Що таке сонячна радіація? З яких променів складається денне світло?  

5. Як сонячне проміння  впливає на ріст і розвиток рослин?  

6. Що вам відомо про географічний розподіл освітленості?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Абіотичні фактори – це сукупність умов зовнішнього неорганічного середовища, що 

впливають на організми. Вони впливають переважно на чисельність і поширення тварин та 

рослин у межах ареалу. До них відносяться хімічні, фізичні, або кліматичні, орографічні й 

едафічні фактори. Під час проведення сьогоднішнього заняття ми пригадаємо абіотичні чинники 

життя лісу, ознайомимося з вимогами деревних порід до світла, навчимося визначати і 



 

277 

 

класифікувати типи освітленості, ознаки світлолюбності й тіньовитривалості рослин, покажемо 

вплив світла на ліс та лісу на світло.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Класифікація факторів середовища. Розповідь.  
 

Фактори навколишнього середовища поділяються на три великих групи: абіотичні, біотичні 

й антропогенні.  

Абіотичними факторами називаються фактори неживої природи. Вони діляться на три 

категорії: кліматичні, едафічні та геологічні.  

Кліматичні фактори (точніше атмосферні або фактори наземного середовища): світло, 

тепло, опади (прямі і конденсаційні), вологість повітря, вітер, випаровування, вуглекислий газ та 

інші складові частини повітря, атмосферне й електричне поле (блискавка і викликані нею лісові 

пожежі), а також режими кліматичних факторів, що визначають проходження стадій росту та 

розвитку організмів.  

Едафічні фактори (фактори підземного середовища або ґрунтової родючості): волога у 

ґрунті й розчинені в ній або доступні кореням поживні речовини; концентрація ґрунтового розчину, 

його кислотність та ступінь окиснення, отруйні речовини ґрунту; комплекс фізичних властивостей 

ґрунту – механічний склад, шпаруватість, аерація, водні й теплові властивості, потужність 

коренедоступної товщини ґрунту – ризосфери, лісова підстилка та інші.  

Геологічні фактори: гірські породи, що входять до складу ризосфери: поверхневий стік, що 

супроводжується ерозією схилів, повені й паводки, алювіальні процеси, землетруси, морські 

припливи та відпливи, вулканічна діяльність.  
  

Що таке ерозія і як вона проявляється на земній поверхні?  
  

До біотичних факторів належать рослини і тварини. До категорії рослинних факторів 

відноситься не тільки вплив на ліс трав’янистої, мохової, лишайникової, грибної, бактеріальної 

флори, а й також деревної рослинності.  

Тобто зазначений вище взаємовплив дерев – ценотичний фактор.  

Антропогенними факторами називаються фактори, викликані діяльністю людини.  

На сьогоднішньому занятті ми розглянемо один із кліматичних факторів – світло та його 

вплив на життя лісової екосистеми.  
 

4. 2. Ліс і світло. Пряма і розсіяна сонячна радіація. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Світло має найважливіше значення для фотосинтезу – процесу утворення рослинами 

складних органічних сполук із двоокису карбону і води. Ще К.А. Тімірязєв встановив, що у 

фотосинтезі вирішальну роль відіграють теплові промені – червоні, оранжеві й жовті, у меншій 

мірі – зелені. Промені правої частини спектру – фіолетові, сині і блакитні (голубі) – відіграють 

роль у процесах росту. Окрім того, сонячні промені впливають на транспірацію та ряд інших 

фізіологічних процесів.  

Розрізняють пряму сонячну радіацію, що надходить безпосередньо від сонця, і розсіяну 

(дифузну), яка надходить від небосхилу. Рослинний світ краще пристосований до розсіяної 

радіації.  
 

Пригадайте, що таке листкова мозаїка?  
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По відношенню до прямої сонячної радіації рослини виробляють різне захисне 

застосування, яке зменшує її вплив: зміна нахилу листкових пластин по відношенню до прямих 

сонячних променів, утворення волосяного покриву, взаємозатінення листків при прямому 

освітленні, посилення транспірації для пониження температури листя тощо. Інтенсивність прямої 

сонячної радіації залежить від висоти сонця над горизонтом.  
 

Які форми рельєфу ви знаєте ? Охарактеризуйте їх.  
 

Рельєф та освітленість. Освітленість у великій мірі залежить від типу рельєфу. 

 Експозиція схилу безпосередньо впливає на сумарне освітлення й на режим протягом дня 

та річних сезонів. У помірних географічних широтах на схили північної експозиції протягом року 

сонячної радіації надходить менше, аніж на горизонтальну поверхню, а на південні – більше. 

 Взимку різниця між ними більша аніж влітку. Взимку, коли сонце стоїть нижче над 

горизонтом, на південні схили радіації надходить в декілька разів більше, аніж на північні. Влітку, 

північні схили отримують більше сонячної радіації.  

Уявлення про те, що кращі умови для фотосинтезу складаються в найбільш освітленій 

частині крони повинно переглядатися, бо найбільш інтенсивно фотосинтез проходить у тій 

частині рослини, де сконцентрована найбільша листкова маса (середина крони).  
 

4.3. Класифікація типів освітлення і використання світла деревами.  

Розповідь з елементами бесіди.  
 

Як ви гадаєте, які види освітлення притаманні лісовим біоценозам?  
 

Лісівник-ботанік І. Вагнер розрізняє наступні види освітлення:  

- верхнє – надходить зверху на крони і листки рослин; 

- бокове – падає горизонтально або косо на вертикальну площу, наприклад на дерева, що 

ростуть на узліссі. Джерелом бокового освітлення можуть бути сонце, небо або світло, яке 

відбивається від сусідніх дерев, стін будівель і скель; внаслідок однобокого (бокового) освітлення 

дерева на узліссі й на гірських схилах мають однобокі крони;  

- наскрізне – промені, що проникають всередину лісового масиву зверху крізь крони, 

листки та проміжки між ними. Наскрізне освітлення є профільтрованим через проміжки між 

листками, стеблами й стовбурами деревостану, але його буває достатньо для підросту 

тіньовитривалих порід;  

- нижнє - відбивається від крони або води.  
 

Практична робота. Прийом «Навчальна лабораторія».  
 

Завдання. Складіть таблицю видів освітлення з власними коментарями. 

Види освітлення та їх характеристика  

Верхнє  Бокове  Наскрізне  Нижнє  

    

 

Отже, найпотужнішим є верхнє освітлення. Воно, а також і бокове, найбільше залежить від 

висоти сонцестояння. Для бокового освітлення велике значення мають сторони горизонту, 

причому інтенсивність його на стороні, оберненій до сонця, у 5-7 разів вища, аніж на затіненій. 

Відношення між боковим і верхнім освітленням змінюється в залежності від географічної широти.  
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Причому, дерева, що зростають на відкритому просторі, отримують всі види освітлення, а 

ті, які проростають під наметом лісу, отримують мінімальне верхнє освітлення, що негативно 

впливає на їх ріст.   

Середнє місце по освітленню займають дерева, що зростають у зімкнутому, щільному 

деревостані.  
 

4.4. Ознаки світлолюбності і тіньовитривалості деревних порід та методи їх 

визначення. Розповідь.  
 

Порівнюючи відношення до світлового режиму з боку різних деревних порід, лісівники 

прийшли до висновку про наявність порід різного ступеня тіньовитривалості.  

Під світлолюбністю вони розуміють невелику вимогливість до світла, а швидше негативну 

реакцію на затінення.  

Тіньовитривалість – властивість зберігати відносно високу активність фотосинтезу, 

знаходячись тривалий час у затіненні. На цій основі ще на початку минулого століття складалися 

екологічні шкали відношення деревних порід до світла.  

Наприклад, лісівники вважали модрину, березу, осику, сосну звичайну світлолюбними, а 

ялину, ялицю, бук, граб – тіньовитривалими на основі того, що перші погано ростуть і навіть 

гинуть у затіненні, другі – можуть зростати в затіненні без великої шкоди.  

М.К. Турський дав наступну класифікаційну шкалу деревних порід за ступенями 

наростаючої тіньовитривалості: модрина, береза, сосна звичайна, осика, верба, дуб, ясен, клен, 

вільха чорна, ільмові, сосна кримська, вільха біла, липа, граб, ялина, бук, ялиця.  

Основою для складання шкал тіньовитривалості є комплекс ознак.  

Густота листя крони. Чим густіша крона – тим тіньовитривалість її більша, оскільки 

листя може переносити сильне взаємне затінення.  

Ступінь освітленості ґрунту під наметом деревостану. Він більший у світлолюбних і 

менший у тіньовитривалих порід.  

Очистка стовбурів від нижніх сучків розпочинається раніше й проходить інтенсивніше у 

світлолюбних порід, нижні гілки та листки яких, будучи затіненими верхніми гілками і листками, 

швидко відмирають.  

Ступінь пригніченості підросту під наметом лісу (підріст швидко гине).  

Швидкість самозрідження деревостану.  

На цей процес впливає ряд інших ознак: товщина кори, відносна висота дерев, кількість 

хлорофілу тощо.  

За наростаючою тіньовитривалістю всі породи поділяють на сім груп.  
 

Шкала тіньовитривалості деревних порід і чагарників. 

 Група саксаулу: саксаул, справжні акації, тамарикс, евкаліпти, біла й ламка верби, 

срібляста тополя, пробковий та пухнастий дуби.  

 Група модрини: модрина, акація біла, береза бородавчаста, айлант, сосна звичайна, 

тополя сіра, осика.  

 Група грецького горіха: горіх грецький, бархат амурський, ясен, берест, дуб звичайний, 

вільха чорна.  

 Група сосни чорної: сосна чорна, дуб звичайний пізній, верба козяча, каштан їстівний, 

береза пухнаста, дуб скельний. Кущі: терн колючий, обліпиха, шипшина звичайна, вишняк та ін.  
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 Група кленів: клени гостролистий, польовий, татарський, клен-явір, дуб червоний, ільм, 

катальпа, черешня, горобина, груша, яблуня, берека.  

 Група липи: в’яз, дугласія, секвойя, кедрова і веймутова сосни, липа, вільха сіра, каштан 

кінський, ліщина звичайна, свидина, бересклети, жимолость татарська, гордовина, червона й 

чорна бузина, глід.  

 Група граба: ліани – ломиніс, плющ та ін., граб, ялина, ялиця, тис, самшит.  
  

 4.5. Вплив освітленості на баланс продуктивності лісу. Розповідь з елементами бесіди.  
  

 Максимальна продуктивність фотосинтезу, притаманна зимовоголим листяним породам, 

коливається між 5 і 10 мг СО2 за годину на 1 дм2 подвоєної площі листка. Максимальна 

інтенсивність у хвойних складає – 2-4 мг.  

 Світловий фактор найбільше піддається регулюванню.  
 

 Як, на вашу думку, можна регулювати освітлення в лісових масивах? 
 

 Густий ліс можна проріджувати для збільшення приросту і товщини окремих дерев, 

створювати «вікна» під наметом лісу, щоб отримати підріст, рубати стиглий ліс, використовуючи 

повну радіацію для покращення росту самосіву тощо.  

 Л.А. Іванов наголошував на тому, що приріст деревини та врожайність плодів в 

насадженнях визначається наступними факторами:  

1) інтенсивністю фотосинтезу;  

2) діяльною поверхнею листя;  

3) тривалістю вегетативного періоду.  
 

 Дайте визначення терміну «вегетаційний період». 
 

 Низка досліджень показує, що продуктивність фотосинтезу в однієї ж і тієї ж породи буває 

різною при однаковій кількості листкової маси. При цьому відзначалося, що продуктивність вища 

там, де в складі листкової маси переважає азот та фосфор.  

 Достатнє забезпечення лісу вологою і мінеральними елементами живлення, які дерево 

отримує через кореневу систему з ґрунту, – важливий аспект для підвищення продуктивності 

фотосинтезу.  

 При значній густоті деревостану розміри крон зменшуються, переважають дерева з тим чи 

іншим ступенем пригніченості. Розпочинаючи з деякого високого ступеня густоти деревостану, 

його загальна продуктивність падає.  

 Має значення і післядія світлового режиму, якому піддаються молоді деревця. При більш 

сильних ступенях прорідження деревостану (до повноти 0,5 і нижче) спостерігається різко 

виражений ефект світлового приросту: річні кільця деревини після прорідження деревостану 

збільшують свій розмір у 5-10 разів.  

 Деколи термін «світловий приріст» вважають помилковим на основі того, що приріст у 

даному випадку збільшується в результаті покращення не тільки світлових, але й інших умов 

росту дерев.  

 Дійсно, при рівномірному проріджуванні лісостану кожне дерево розширює площу 

живлення не тільки в наземній сфері, але і в ґрунті та, відповідно, отримує більше не тільки 

світла, але й вологи, а також мінеральних поживних речовин. Звідси видно, що світловий фактор 

приймає у «світловому просторі» головну участь.  
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 Тіньова пригніченість підросту під наметом лісу. При вирубуванні дерев верхнього 

ярусу деревостану, дерева, що виросли під наметом лісу, виставляються на простір. Підріст, що 

виріс під наметом лісу і сформував свої листки, кору й пагони при таких умовах, після вирубки 

деякий час потерпає від сонячних променів, вітру та сильного випаровування.  

 Листки, і особливо хвоя сильно пригнічених екземплярів, хворіють та нерідко відмирають, 

пагони засихають, підріст гине. Тому звільняти підріст від затінення потрібно поступово і з таким 

розрахунком, щоб він пристосувався до нових умов, змінив свою тіньову анатомічну структуру на 

світлову.  

 Взаєморозміщення дерев та освітленість. В.В. Матренинський встановив, що 

взаєморозміщення дерев у культурі меридіональне (із півночі на південь) або широтне (із заходу 

на схід) значно змінює світлові умови і навіть визначає долю цілих рядів. Він виявив, що при 

широтному розміщенні рядів здійснюється періодичність (ступінчастість) висот, тобто після 

першого ряду розміщеного з південного боку контуру посадки, другий та всі наступні парні ряди 

мають понижений ріст і ознаки пригніченості.  

Послабити цей вплив можна за допомогою рідких насаджень або розміщення дерев у 

широтних рядах проти порожніх місць сусіднього ряду, в шахматному порядку. На орієнтування 

рядів потрібно звернути увагу при створенні мішаних культур із різних по світлолюбності й 

швидкості росту порід.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Виконання завдань та вправ. 

 1. Виділіть категорії абіотичних факторів та охарактеризуйте їх.  

 2. Які світлові спектральні промені вам відомі? Яким спектрам належить провідна роль у 

процесі фотосинтезу?  

 3. Складіть шкалу тіньовитривалості деревних і чагарникових порід (робота в групах).  

 4. Класифікуйте типи освітлення дерев.  

 5. Як освітленість впливає на баланс продуктивності лісу?  

 6. Розмістіть деревні й чагарникові породи за шкалою тіньовитривалості: черешня, 

горобина, ліщина звичайна, тамарикс, евкаліпти, ялина, ялиця, горіх грецький, плющ, катальпа, 

акація біла, в’яз, сосна чорна, ясен, береза бородавчаста, дуб звичайний пізній, глід.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 На сьогоднішньому занятті ми розширили й поглибили знання про абіотичні чинники життя 

лісу, ознайомилися з вимогами деревних порід до світла. Навчилися визначати і класифікувати 

типи освітленості, ознаки світлолюбності й тіньовитривалості. Вивчили шкалу тіньовитривалості. 

 Показали вплив рельєфу на освітленість, лісу на світло та залежність балансу 

продуктивності лісу від освітлення, ознайомилися з поняттям світлового приросту і тіньової 

пригніченості. Навчилися також правильно висаджувати деревні рослини, враховуючи фактор 

освітленості території.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Опрацювати конспект. Повторити тему з географії «Кліматичні пояси та зони Землі».  
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     Заняття 51  
  

 Тема. Ліс і тепло. Горизонтальна та вертикальна поясність і зональність лісів. 

Вплив температур на ліс. Зимове вимерзання та зимостійкість.  

 Мета. Дати поняття про горизонтальну зональність і вертикальну поясність лісів, вплив 

на ліс екстремальних температур, абсолютний мінімум та максимум температур, зимове 

вимерзання й зимостійкість, формування лісового фітоклімату і термохори, вивчити еколого-

кліматичні ряди, навчити працювати зі шкалами відношення деревних порід до тепла, 

характеризувати вплив екстремальних температур на ліс, регулювати тепловий фактор у 

лісовому господарстві, показати вплив рельєфу на тепловий режим.  

 Обладнання. Підручник «Загальне лісівництво» П.С. Погребняка, кліматична карта світу, 

схема «Розміщення первинної рослинності на ідеальному континенті в залежності від 

гідротермічних умов». Фотодокументи, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Горизонтальна зональність і вертикальна поясність лісів, 

абсолютний мінімум та максимум температур, термохори, еколого-кліматичні ряди, 

морозостійкість і зимостійкість деревних рослин, «озера холоду».   

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності. 

 V. Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

     Хід заняття  

 І. Організаційний етап. 

 Привітання. Перевірка готовності юних лісівників до заняття.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 Бесіда за запитаннями:  

 1) класифікуйте фактори навколишнього середовища;  

 2) які фактори називаються абіотичними?  

 3) на які категорії поділяються абіотичні фактори? Дайте їх характеристику;  

 4) яке значення має світло для процесу фотосинтезу?  

 5) класифікуйте типи освітлення. Як світло використовується деревами?  

 6) дайте визначення ознак світлолюбності й тіньовитривалості деревних порід та 

перерахуйте методи їх визначення.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 1. Які кліматичні пояси і зони Землі ви знаєте?  

 2. Охарактеризуйте зону помірного клімату.  

 3. Що таке абсолютний мінімум та максимум температур?  

 4. Які мінімальні і максимальні температури можуть спостерігатися у нашій природній 

зоні?  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  
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 Вивчення даної теми дасть вам поняття про горизонтальну зональність та вертикальну 

поясність лісів, вплив на ліс екстремальних температур, зимове вимерзання і зимостійкість. Ви 

зможете передбачити формування лісового фітоклімату, навчитися працювати зі шкалами 

відношення деревних порід до тепла, регулювати тепловий фактор у лісовому господарстві, 

прогнозувати вплив рельєфу на тепловий режим, підвищувати морозостійкість і зимостійкість не 

тільки лісових порід, а й культурних деревних видів.  

V. Вивчення нового матеріалу.  
 

5.1. Відношення деревних порід до тепла. Розповідь.  
  

 Що вам відомо про відношення дерев до температурних показників?  
  

 Деревні породи до тепла відносяться по різному: існують, з одного боку, теплолюбні, а з 

іншого – невибагливі до тепла породи. Більшість порід помірного кліматичного поясу після 

зимової сплячки розпочинають життєдіяльність при переході температури через 00. Наростання 

коренів і сокорух розпочинається при трохи вищій температурі. Зовнішня ознака початку вегетації 

– розкриття бруньок – проявляється лише після переходу температури через +100С і тривалого 

обігріву дерев. Фотосинтез проходить при температурі від 0 до +40-500С при оптимальній 

температурі біля +20-300С. Його оптимум коливається в залежності від екології деревних порід.  

 Універсальним джерелом тепла для рослин є сонячна радіація. Тому найбільш 

інтенсивним показником зв’язку між деревними породами, з одного боку, і тепловими умовами на 

земній поверхні – з іншого, є географічні закономірності розподілу лісів та деревних порід. 

Особливості географічного поширення порід – один із найважливіших показників їх 

теплолюбності і морозостійкості ще й тому, що рослини не мають потужних та специфічних 

зовнішніх ознак теплолюбності, подібних до тих, що характеризують їх тіньовитривалість. Але 

ступінь пошкодження рослин низькими температурами – наочна ознака морозостійкості. Чим 

теплолюбніша порода, тим пізніше наростають її бруньки і пагони і пізніше з’являються і 

досягають оптимальних розмірів листки.  

 Для активізації біохімічних процесів у бруньках та інших органах рослин, у їхніх живих 

тканинах після тривалої зимової сплячки теплолюбним породам необхідний більш тривалий 

обігрів, аніж породам, невибагливим до тепла, що рано починають наростати. Для Києва характе-

рний наступний фенологічний ряд зимовоголих деревних порід, розпочинаючи із тих, що рано 

розпускаються: верба плакуча, модрина, береза, черемха, осика, липа, вільха чорна, бук, каштан 

кінський, клен гостролистий, клен-явір, дуб ранній, граб, ільмові, ясен, дуб пізній, каштан їстівний, 

катальпа, гледичія, акція біла, айлант, софора японська. Це і є ряд наростаючої теплолюбності.  

 5.2. Горизонтальна зональність лісів. Розповідь із записом схеми.  

 Прийом «Навчальна лабораторія».  
 

 Назвіть природні зони кліматичних поясів.  
  

 Юні лісівники називають природні зони у відповідності до географічної широтної 

зональності, даючи їм  характеристику. Під час бесіди разом із керівником складають схему 

зональності деревних порід.  

 Схема має тільки принципове значення. Вона узагальнює різні типи лісів, не деталізуючи 

їх. Схема призначена для того, щоб показати, як змінюється склад лісів на великих географічних 

просторах у зв’язку із сумарною кількістю тепла, що надходить від сонця.  
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Схема географічної зональності найважливіших деревних порід 

(із класифікації Г. Майра) 

Географічні 
координати 

Природна зона Рослинність. Вегетаційний 
період 

Середня 
t0С червня 

Понад 700 
півн. 

широти 

Тундра Береза карликова, 
верба плакуча, 

вереск. 

11/2- 21/2 місяці, 
середня t0 С - 5-

60 

8-100С 

65-700  півн. 
широти 

Лісотундра Сосна, ялина, 
модрина, сосна 

кедрова сибірська, 
береза. 

2-3 місяці, 
середня t0С - 7-

80 

10-120С  

50-650 півн. 
широти 

Тайга Зона хвойних лісів. 3-5 місяців, 
середня t 0С - 8-

120С 

10-120С  

40-500 півн. 
широти 

Зона 
широколистяних 

лісів 

Бук, дуб, ясен, клени, 
липи, ільмові. 

5-7 місяців, 
середня t0С - 

14-180 

16-180С 

30-400 півн. і 
півд. 

широти 

Зона 
твердолистяних 

середньоземномор
ських лісів 

Лавр, маслини, 
вічнозелені дуби, 
фісташки, кедр,  

кипариси, сосни та ін.  

7-9 
місяців,середня 

t0С - 18-210 

22-250С 

15-300 

півн. і 
півд.широти 

Зони субтропічних 
та саванних 

(мусонних) лісів. 

Вічнозелені ліси. 9-10 
місяців,середня 

t0С - 21-240 

25-280С  

0-150 
північної і 
південної 
широти. 

Зона тропічних 
вічнозелених 
(дощових) і 
літньоголих 

мусонних лісів 

Дерева з блискучими 
і «капаючими» 

листками. 

Цілорічний, 
середня t0С - 

25-280 

------ 

  

 5.3. Вертикальна поясність лісів. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Що, на вашу думку, розуміють під вертикальністю лісів? Чи притаманна 

вертикальність для лісів України?  
 

 Окрім горизонтальної зональності, що спостерігається на великих просторах, існує й 

аналогічна вертикальна (гірська) зональність – поясність, викликана різноманіттям того ж 

фактору – тепла. В горах різні теплові умови складаються, перш за все, внаслідок зниження 

температур при збільшенні висоти над рівнем моря (приблизно 0,5-0,70 на 100 м по вертикалі). 

Якщо висока гірська система розташована в екваторіальній зоні, то на ній можуть формуватися 

всі зони рослинності – від вічнозеленого дощового лісу до альпійських лук на вершині.  

 Розглянемо вертикальну зональність гірської системи розміщеної на екваторі. 

 Під час розповіді заповнюється таблиця.  

Вертикальна зональність (поясність) гірської системи, розміщеної на екваторі 

     (пік Чимборасо).  

Висота 
н. р. м.(м) 

Середня toС 
вегетаційного 

періоду 

Географічні 
широти з 

близькою t н. р. м. 

 
Рослинність. 

4800 1,5 82-90 Криптогамні рослини (вічні сніги) 

4400 - 4800 4,5 72 - 82 Альпійські трави 

3700 - 4400 8,5 66 - 72 Зарослі рододендрону 
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Поясність лісів гірських систем Кавказу, Криму, Карпат, Уралу, Алтаю, Саян та інших 

гірських країн повторює зазначені закономірності.  

 Карпатська гірська зона розпочинається з відносно континентальних дібров у підніжжя і 

переходить в дубово-буковий пояс на висоті 200-400 м н.р.м. (скельний дуб, європейський бук). 

Зона хвойних лісів із переважаючої ялини європейської з невеликою домішкою модрини 

гребінчастої, берези, бука, клена-явора, місцями вільхи сірої і кедра європейського 

розпочинається на схилі Карпат з висоти 700-800 м н.р.м. і піднімається до пониженого під 

впливом людини лісового узлісся на висоті 1400-1600 м. Вище розташовується криволісся з 

гірської сосни і вільхи зеленої. На північному схилі Карпат модрина часто трапляється в 

нижньому гірському поясі разом із буком, а в передгір’ї – у суміші з дубом звичайним.  

 Північна межа ареалу деревних порід може носити назву термохори у випадку, коли від-

сутність породи стала наслідком особливості теплового режиму. Мінімальна термохора – межа, 

за яку порода не переходить із-за нестачі тепла. Що стосується максимальної термохори, то вона 

на планеті відсутня, так як немає місць, де високі температури могли б обмежити існування лісу.  

 Північна межа лісу співпадає з червневою ізотермою +100С. Вона дійсно є мінімальною 

лісовою термохорою. Одночасно з морозами тут утворюються й інші обмежуючі фактори:  

 - сильні зимові вітри, що викликають втрату вологості рослинами;  

 - неглибокі ґрунти, обмежовані вічною мерзлотою та ін.  

 Ці останні фактори здатні обумовлювати деталі розміщення межі лісу, але головною 

причиною є нестача тепла, що веде до скорочення вегетаційного періоду.  

 Межа лісу в горах, що проходить між хвойною та альпійською зонами, відноситься до того 

ж екологічного явища максимальної термофори. Але ж і тут термофора ускладнена рядом 

факторів - сильними зимовими вітрами, великою засніженістю та ожеледицею, що призводять до 

утворення особливих форм росту стовбурів, нахилених і кривих. Отже, велика кількість теплоти, 

яку отримують рослини протягом вегетаційного періоду в сонячному кліматичному поясі, 

пересуває природну межу лісу далі на північ і вище в гори.  
  

 5.4. Еколого-кліматичні ряди.  
  

 Використовуючи схему географічної зональності найважливіших деревних порід, 

спрогнозуйте вплив теплового фактора на склад і продуктивність природних лісів.  

А зараз, за допомогою порівняльно-екологічної методики, ми розглянемо це питання.  

Такі закономірності найбільш виявляються при ознайомленні з екологічними рядами 

великого географічного масштабу.  

 Ряд більш-менш «чистого» еколого-кліматичного заміщення може існувати у трьох 

формах:  

 1) горизонтальної (рівнинної) кліматичної зональності;  

 2) вертикальної (гірської поясності);  

 3) мікрокліматичної зональності.  

3100 -3700 13,0 58 - 66 Хвойні ліси 

2500 - 3100 16,0 45 - 58 Зимовоголі листяні 

1900 - 2500 19,0 34 -45 Вічнозелені листяні 

1200 - 1900 21,0 23 -34 Мірти і лаври 

600 - 1200 24,0 15 -23 Дерев’янисті папороті, інжир 

0 - 600 27,5 0 - 15 Пальми і банани 
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 Кожен із цих рядів може мати різні причини свого різноманіття. В одних випадках, це зміни 

теплових умов, в інших - рослинні угруповання змінюються у зв’язку з різними умовами вологості 

клімату.  

 При більш-менш однакових світлових і теплових умовах ліси можуть різнитися із-за 

неоднакової кількості атмосферних опадів.  

 При переході з кліматично сухого в сусідній кліматичний вологий район змінюються не 

типи лісу, а співвідношення між кількістю площі, займаної одними й тими ж типами лісу.  

 Про те, що едафічне зволоження більш важливе для рослин у порівнянні з кліматичним, 

свідчить наявність ксерофільних лісів у вологому кліматі. Ксерофільні ліси в теплому кліматі 

трапляються навіть при річній кількості опадів 1500 мм.  
  

 5.5. Зимове вимерзання і зимостійкість. Методи підвищення морозо- і зимостійкості 

деревних рослин. Розповідь.  
  

 Наведіть приклади впливу на деревні рослини високих та низьких температур. 

Пригадайте, в яку пору року у лісі тепліше, аніж на відкритому просторі, а в яку прохолодніше.  
  

 Тканини рослин здатні переносити, поступово наростаючі, високі й низькі температури. 

Але для високих температур є межа – близько +50-540, коли проходить звертання колоїдів 

плазми і клітина гине. Макроскопічно це нагадує опік. В результаті опіку камбію кора відмирає, 

лущиться. Подібне явище найчастіше буває під час зимового перегріву сонцем.  

 У спекотні літні дні в середніх та південних широтах отримують опіки листки клена, 

каштана кінського, хвоя ялини, модрини і взагалі тіньовитривалі породи. При підвищенні 

температури до +30-400 у них різко зростає дихання, що супроводжується збільшенням у клітинах 

органічних кислот. Останні нейтралізують амоніак, що утворюється при перегріві тканин в 

результаті розкладання білків.  

 Що стосується повільного пониження температури, то, за І.І. Тумановим (1961 р.), при 

повільному зниженні температури для дерев, що перебувають у стані зимової сплячки, цей 

процес великої негативної ролі не відіграє. При повільному зниженні температури деревні 

рослини проходять один із видів загартування.  

 Загартування холодом проходить пізно восени при низьких плюсових температурах, 

близько 00, приблизно 1,5-2 тижні підряд. В цей час крохмаль у стеблах і бруньках гідролізується, 

переходить у цукор, який підвищує температуру замерзання клітинного соку, і тим самим береже 

протоплазму від швидкого вимерзання. Якщо вегетація восени закінчується своєчасно, 

здерев’яніння й обезводнення пагонів проходить нормально, що захищає дерево від вимерзання.  

 Зазвичай, пряма дія високих і, в меншій мірі, низьких температур пом’якшується впливом 

лісового клімату, що згладжує температурні крайності. Вплив крайніх температур найчастіше 

спостерігається на відкритому просторі, де деревним породам та чагарникам приходиться 

селитися спочатку окремими екземплярами і випробовувати велику амплітуду температур (±). 

Особливо чуттєвими до таких процесів є бук, модрина, граб та інші тіньовитривалі породи.   

 До методів підвищення морозо- і зимостійкості належать також акліматизація, 

регулювання теплового режиму ґрунту, лісовий фітоценоз  тощо. 

 VІ. Закріплення знань.  

 Бесіда.  

 1. Перерахуйте відомі вам теплолюбні та зимостійкі деревні породи.  

 2. Які дерева відносяться до зимовоголих?  
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 3. Охарактеризуйте горизонтальну зональність лісів. Чим вона зумовлена?  

 4. Що, на вашу думку, розуміють під вертикальністю лісів? Як вона проявляється?  

 5. Дайте характеристику еколого-кліматичних рядів.  

 6. Дайте визначення понять морозостійкості і зимостійкості деревних рослин.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

  Сьогодні ми вияснили, що деревні породи відносяться до тепла по-різному і тому існує 

схема їх географічної зональності, котра показує, як змінюється склад лісів на великих 

географічних просторах у зв’язку із сумарною кількістю тепла, що надходить від Сонця.  

 Пригадали, що окрім горизонтальної зональності, існує й аналогічна вертикальна (гірська) 

зональність – поясність, викликана різноманіттям того ж фактору – тепла, а ряд «чистого» 

еколого-кліматичного заміщення існує у трьох формах.  

 Дізналися також про зимове вимерзання і зимостійкість. Ознайомилися із методами 

підвищення морозо- і зимостійкості деревних рослин.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначте морозостійкі види дерев, що зростають у вашому домашньому саду та 

найближчому лісовому масиві.  

 

Заняття 52  
  

Тема. Вплив рельєфу на тепловий режим. Способи підвищення морозостійкості і 

зимостійкості деревних рослин. Регулювання теплового фактора в лісовому господарстві.  

 Мета. Ознайомити юних лісівників із впливом рельєфу на тепловий режим, способами 

підвищення морозостійкості й зимостійкості деревних рослин. Вивчити методи регулювання теп-

лового фактора в лісовому господарстві. Формувати вміння застосовувати знання при закладанні 

лісових масивів та догляді за насадженнями. Сформувати уявлення  про «озера холоду».  

 Обладнання. Підручники, посібники, кліматична карта світу, фотодокументи, комп’ютери.  

 Базові поняття та терміни. Рельєф, тепловий режим, морозостійкість, зимостійкість, 

регулювання теплового режиму.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу. 

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності вихованців гуртка до заняття.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

 Бесіда.  

 1. Як розподіляються деревні породи по відношенню до тепла?  

 2. Охарактеризуйте горизонтальну та вертикальну поясність лісів.  
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 3. Які закономірності виявляються при ознайомленні з екологічними рядами?  

 4. Що вам відомо про зимове вимерзання і зимостійкість?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Проводячи фенологічні дослідження, ви спостерігали, що сніговий покрив зникає спершу 

на південних схилах, а на північних схилах, у ярах та балках ще довго затримується, впливаючи 

на фізіологічні процеси в рослинах.  

 На сьогоднішньому занятті ми вивчимо вплив рельєфу на тепловий режим місцевості та 

способи підвищення морозостійкості й зимостійкості деревних рослин. Ознайомимося також з 

технологіями регулювання теплового фактора в лісовому господарстві. 

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
  

 4.1. Вплив рельєфу на тепловий режим. Розповідь з елементами бесіда.  
 

 Дайте визначення поняття рельєфу. Охарактеризуйте рельєф своєї місцевості. 
 

 На формування клімату потужно впливає висота місцевості над рівнем моря. З підняттям 

у гори вегетаційний період вкорочується, і це відображається на спадкових особливостях 

деревних порід.  

 Дерева, що виросли на рівнині із насіння, зібраного у високогірному поясі, вегетацію 

закінчують раніше від аборигенних.  

 З підняттям у гори, весна запізнюється на 2-2,5 дні на кожні 100 м, осінь наступає на 1-1,5 

дні раніше. В передгірських районах, до висоти 200-250 м н.р.м., можуть бути випадки, що весна 

наступає раніше, ніж на рівнинах. Таке відхилення пояснюється більш раннім прогріванням крон 

дерев косими весняними променями, які потрапляють на схил більш перпендикулярно, ніж на 

рівнину.  

 Рельєф – важливий екологічний фактор, що розподіляє радіацію і тепло.  

Наведемо середні дані денних сум тепла для сезону з квітня по серпень, виражених у 

грам-калоріях на 1 см2 за день.  
 

            Таблиця 1. 

   Вплив рельєфу на потрапляння тепла (по Гейгеру) 

 
Типи рельєфу та освітлення 

День. 

світлий похмурий 

Повне освітлення 
Південний схил 
Горизонтальна поверхня 
Східний схил 30% 
Західний - 30% 
Північний - 30% 
Стіна, направлена на південь 
………………….. на схід  
………………….. на захід 
………………….. на північ 

869 
563 
512 
469 
469 
329 
266 
262 
262 
36 

415 
285 
257 
233 
228 
160 
134 
124 
118 
11 

 

 Про вплив рельєфу на тепло (в грам-калоріях на 1 см2 за день), яке надходить на 

поверхню схилу при висоті 800 м, можна дізнатися із таблиці Бетса і Генрі.  
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            Таблиця 2. 

Вплив рельєфу на прихід тепла на поверхню схилів різних експозицій 

 
Дата спостереження.  

Експозиція та крутизна схилів. 

Південний 
захід 340 

Південний 
схід 300 

Північний 
захід 310 

Північний 
схід 370 

21 грудня  
21 січня  
21 лютого  
21березня  
21 червня  

379 
---- 
---- 
558 
643 

402 
---- 
---- 
596 
641 

0 
11 

105 
259 
608 

0 
---- 
---- 
181 
555 

  

 Із даних таблиць випливає, що тіньові (північні) схили нагріваються влітку приблизно на 

40% менше, ніж світлові (південні), але найтеплішою є горизонтальна поверхня. В літню пору 

різниця потрапляння тепла на тіньові і світлові схили невелика. Але взимку й весною ця різниця 

наскільки значна, що їй потрібно приписати помітну екологічну роль в регулюванні складу, 

продуктивності у стійкості деревостанів на цих схилах. Основна ж відмінність виражена в тому, 

що тіньові схили відрізняються м’яким, а світлові – континентальним режимом тепла.  

 Для нижніх і в меншій мірі середніх гірських зон багатьох лісових районів Карпат 

характерно, що північні схили зайняті буком, а південні – дубом, тому що дуб краще, ніж бук, 

переносить температурні коливання південного схилу. На південному схилі з його значним 

зимовим нагріванням понижується протиморозне загартування дерев, а в літню пору вони 

страждають від перегріву. Ця обставина і є головною причиною тисячоразового повторення 

даного явища: сонячні схили зайняті сосновими й дубовими деревостанами, тіньові – лісом із 

бука, каштана та іншими породами м’якого клімату.  

Отже, наявність схилів різної крутизни і експозиції, підвищень та знижень призводить до 

значних температурних контрастів як на поверхні ґрунту, так і в повітрі, а також викликає значні 

відмінності в розподілі атмосферних опадів.  
 

 4.2. Способи підвищення морозостійкості і зимостійкості деревних рослин.  
 

 Одним із способів підвищення морозостійкості рослин є акліматизація – пристосованість 

до місцевого клімату. Акліматизація проходить швидше при насінному розмноженні, особливо, 

якщо використовується гібридне насіння. Поступова, ступінчаста акліматизація - наближення 

інтродукованого виду до нових умов місцезростання через ряд проміжних географічних пунктів 

дає кращий ефект.  

 Пошкодження рослин морозом може мати позитивний ефект і для деяких інших цілей. 

Утворення густого низькорослого підліску, що стелиться по поверхні ґрунту – вкрай необхідне для 

його захисту від задерніння злаками в полезахисних смугах.  
 

 Які фактори, на вашу думку, можуть покращити морозостійкість рослин?  
 

 Перенесення північних порід на південь посилює їх ріст у перші роки життя, але 

послаблює стійкість проти грибкових захворювань і шкідливих комах.  

 Для підвищення морозостійкості дерева повинні бути підготовлені до зими перш за все 

вчасним закінченням вегетації та входженням у період спокою.  

 Механізмом підвищення морозостійкості є температурний режим ґрунту, який залежить від 

сонячного тепла, що поступає на земну поверхню. На відкритій поверхні ґрунту проходить 
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найбільше його нагрівання й тепловіддача. Особливо великі максимуми температур на 

темнозабарвлених і ще більше, на сухих піщаних ґрунтах, де вони зростають до +60-700С, тобто 

проходять через критичну точку існування живої плазми (+50-540С). У цьому випадку однорічні 

сіянці піддаються опікам, що призводить до їх відмирання.  

 Велике екологічне значення має загальний характер ґрунтового клімату. Піщані ґрунти із-

за сухості й малої теплопровідності акумулюють тепло у верхніх горизонтах, і їх називають 

теплими. До холодних відносяться суглинкові та торф’яні ґрунти, які є теплоємними і 

теплопровідними, а тому швидко втрачають тепло.  

 Важливу роль у зимостійкості відіграє лісовий фітоклімат. Зімкнутий намет лісу затримує 

до 95% світла й більшу частину сонячного радіаційного тепла. Цим і пояснюється утворення 

особливого лісового фітоклімату, що різко відрізняється від клімату відкритої місцевості.  

 Намет лісу відділяє розташований нижче нього повітряний простір від вільної атмосфери 

й тим утруднює вертикальний (турбулентний) обмін повітря і тепла між лісом та шаром 

атмосфери, що розміщений вище нього.  

Затримка теплових променів кронами дерев перешкоджає нагріванню ґрунту і 

розташованого над ним шару повітря. Лісовий ґрунт протягом літнього періоду має нижчу 

температуру, аніж польовий.  

 Взимку лісовий ґрунт тепліший, аніж польовий, і не тільки під вічнозеленими хвойними 

насадженнями, але й під листяними породами, що утворюють потужну підстилку із опалого 

листя. Відповідно, ґрунтовий клімат лісу м’якший, аніж польовий: влітку тут прохолодніше, взимку 

– тепліше. Крайності температур згладжуються.  

 Чим континентальніший клімат, тим суттєвіший вплив лісу на температурні умови під його 

наметом. Вплив лісу на температуру послаблюється в міру зменшення густоти деревостану.  

 Застій повітря можливий на оточених зі всіх боків стінами лісу відкритих ділянках посеред 

лісу, ширина яких перевищує висоту оточуючих їх дерев. В континентальному кліматі поширені 

пізні весняні і ранні осінні заморозки. Вони наносять значну шкоду лісовим культурам, переважно 

молоднякам. Заморозки найбільше шкодять під час розпускання листя, коли ніжні молоді пагони 

до них дуже чуттєві. Внаслідок пошкодження асиміляційного апарату потрібні повторні затрати на 

його відновлення. Крім того, це послаблює стійкість рослин проти шкідників і хвороб. Тому, 

висаджують лісові культури  із врахуванням вимог до місцезростання. 

 Важливим правилом регулювання теплового ефекту в лісі є швидке створення лісової 

рослинності на відкритих місцях та збереження її там, де вона існує. Для цього використовують 

правило підбору місцезростань деревних порід. Чутливі до зміни температури породи потрібно 

висаджувати на північних схилах, і на схилах всіх інших експозицій – при незначному нахилі. 

Лісівниками доведено, що особливо чутливі до змін температурних режимів в будь-якій природній 

зоні є породи-інтродуценти. Наприклад, горіхи грецький та маньчжурський належать до 

морозостійких культур, але сильно пошкоджуються весняними заморозками. Чутливими до 

коливання температур є: рододендрон понтійський, шовковиця чорна, верба вавилонська, липа 

срібляста, аморфа кущова, представники роду Ялиця, побережні види псевдотсуги Мензіса, 

ялівець червоний, туйовик японський та інші. Західні схили для таких порід кращі, аніж східні, на 

яких швидкий підйом температури при сході сонця посилює негативний вплив ранків.  

 Способом покращення теплових умов може слугувати регулювання щільності стін лісу та 

узлісся. Якщо стіна лісу має щільний чагарниковий підлісок – вона погано проникна для 

повітряних потоків. Така стіна є підпірною для стікаючих вночі охолоджених повітряних мас і 



 

291 

 

щільною для морозобійних ям та «озер холоду». В таких випадках корисно її прорідити, знищити 

підлісок і тим самим утеплити вище розташовану лісосіку або галявину.  

 Для захисту сіянців від сонячної спеки в розсадниках застосовують дерев’яні щити, 

використовують методи мульчування тирсою або щепою. На лісосіках розкидають залишки від 

лісозаготівель по поверхні ґрунту, особливо на підвищеннях рельєфу. В критичний період життя 

молодих соснових культур на південних пісках під час засухи залишають бур’яни в міжряддях, 

щоб використати їх затінюючий вплив.  
 

 4.3. Регулювання теплового фактора в лісовому господарстві.  
 

 Як ви вважаєте, чи можливе регулювання теплового фактора в лісовому господарстві?  
 

 Звичайно, можливе – відповідають лісівники. Найважливішим правилом регулювання 

теплового фактору в лісі є швидке створення лісового фітоклімату на відкритих ділянках і 

збереження його там, де він існує. Лісову обстановку на відкритих місцях створюють розведенням 

або відновленням лісу, враховуючи при цьому деревну породу, витривалу до коливання 

температурного режиму. Попередньо вводять посадкою або посівом породу стійку, а під її 

наметом – головну. В природі такий спосіб використовується при відновленні смереки та бука. Ці 

породи вражаються на відкритих місцях опіками сонячних променів і заморозками, але ростуть 

задовільно під негустим наметом свого материнського насадження або під наметом берези, 

осики, сосни та інших світлолюбних і морозостійких порід.  

 Важливе значення має підбір місцезростання деревних порід. Чутливі до коливання 

температур породи потрібно садити на північних схилах, а на схилах всіх інших експозицій, при 

незначному їх похилі, породи – на які коливання температур суттєво не впливає. Західні схили 

для лісових культур кращі, ніж східні, на яких швидке зростання температури під час сходу Сонця 

посилює негативний вплив ранків.  

 Ще в ХVІІІ ст. було прийнято надавати лісосікам відповідний напрямок по відношенню до 

сторін горизонту. Так, якщо не вигідно ставити стіни лісу й підріст під дію прямих сонячних 

променів, лісосіки роблять вузькими і відводять їх таким чином, щоб довгі сторони розміщувалися 

із заходу на схід. Якщо вимагалося більше освітлення, то ширину лісосік збільшували і закладали 

їх довгою стороною по меридіану.  

 Регулювання щільності стін лісу та узлісь може слугувати способом покращення теплових 

умов на лісосіках і галявинах. Якщо стіна лісу має щільний чагарниковий підлісок або 

складається із густохвойних дерев з низько опущеною кроною (ялина), вона погано проникаюча 

для повітряних потоків. Така стіна є підпірною для стікаючих вночі охолоджених повітряних мас і 

щільною для морозобійних ям та озер холоду. В такому випадку потрібно її розрідити, видалити 

підлісок і тим самим утеплити, вище розміщену лісосіку або галявину.  

 В критичний період життя молодих соснових культур на південних пісках під час 

пізньолітньої посухи корисно залишати бур’яни в міжряддях, щоб використати їхню затінюючу 

дію. Подібний вплив на ніжні сходи сіянців чуттєвих до заморозків порід мають більш високорослі 

представники трав’янистої рослинності, здатні затінити сіянці із сходу і зберегти від знищуючої дії 

ранкових сонячних променів після нічних заморозків. Для прикладу, таку сприятливу дію на сіянці 

дуба має папоротник орляк. Тому, збереження трав’янистої рослинності деколи буває корисним 

для підросту на суцільних вирубках та галявинах.  

 VІ. Закріплення знань.  

 Бесіда.  
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 1. Доведіть, що рельєф є важливим екологічним фактором, який розподіляє радіацію і 

тепло в лісових масивах.  

 2. Чому у лісових районах Карпат північні схили зайняті буком, а південні – дубом?  

 3. Чи можна підвищити морозостійкість і зимостійкість деревних рослин? Якими 

способами?  

 4. Назвіть способи регулювання в лісовому господарстві теплового фактора.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Підводячи підсумки заняття, юні лісівники зауважують, що на формування клімату 

потужно впливає висота місцевості над рівнем моря. З підняттям у гори вегетаційний період 

вкорочується, і це відображається на спадкових особливостях деревних порід, частково 

змінюється клімат навіть на невеликих підвищеннях і тіньові (північні) схили нагріваються влітку 

приблизно на 40% менше, ніж світлові (південні), але найтеплішою є горизонтальна поверхня. В 

літню пору різниця потрапляння тепла на тіньові й освітлені схили невелика. Але взимку і весною 

ця різниця настільки значна, що їй потрібно приписати помітну екологічну роль в регулюванні 

складу, продуктивності у стійкості деревостанів на цих схилах.  

 Отже, юні лісівники приходять до висновків, що для інтенсивного ведення лісового 

господарства потрібно вміти регулювати тепловий фактор. При цьому вони називають основні 

методи його регулювання:  

 1) швидке створення лісового фітоклімату на відкритих ділянках і збереження його там, де 

він існує;  

 2) підбір місцезростання деревних порід;  

 3) формування лісосік у відповідному напрямку по відношенню до сторін горизонту;  

 4) регулювання щільності стін лісу і узлісь;  

 5) застосування деревних щитів, мульчування рядів, у деяких випадках – збереження 

бур’янів.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Проводити фенологічні спостереження за рослинністю на схилах різних експозицій.  

 

Заняття 53  
  

 Тема. Склад повітря. Вуглекислий газ. Фітогенні речовини та інші домішки 

атмосфери. Лісовий фітоклімат. Ліс і вітер. Позитивний та негативний вплив вітру. 

Полезахисні лісові смуги. Лісогосподарське регулювання вітру.  

 Мета. Закріпити знання про склад повітря, акцентувати увагу на значенні в природі 

вуглекислого газу, дати поняття електричного поля Землі, про фітогенні речовини й інші домішки 

атмосфери, звернути увагу на лісовий фітоклімат та вплив на нього повітря. Показати позитивний 

і негативний вплив вітру на ліс, форму дерев та стовбурів, вивчити питання впливу лісу на вітер. 

Виховувати любов до природи і працелюбність.  

 Обладнання. Таблиця «Склад повітря», схема процесу фотосинтезу, підручник 

«Лісознавство» П.С. Погребняка, фотодокументи лісових масивів, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Електричне поле, фітогенні речовини, лісовий фітоклімат, 

фотосинтез.  

 Тип заняття. Комбінований. 

     Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  
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 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 V.  Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Оголошення теми та мети заняття, визначення його етапів. Налаштування на робочий 

лад. Визначення питань, які викликали труднощі.  

 ІІ. Перевірка компетентностей по попередній темі.  

 Бесіда.  

 1. Назвіть природні зони кліматичних поясів.  

 2. Охарактеризуйте горизонтальну зональність лісів.  

 3. Що таке криптограмні рослини і де їх можна відшукати?  

 4. Чи характерні для Українських Карпат альпійські луки?  

 5. Як впливає вологість на зміну рослинності?  

 6. Дайте визначення поняття зимостійкості.  

 7. Назвіть теплолюбні рослини нашої місцевості.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

 Бесіда.  

 1. Пригадайте із курсу природознавства склад повітря.  

 2. Яке значення в природі та житті людини має вуглекислий газ?  

 Пригадайте хімічну формулу цієї речовини.  

 3. Що вам відомо про фітогенні речовини?  

 4. Що таке вітер?  

 5. Чи траплялися вам у нашій місцевості лісосмуги? Що вам відомо про них?  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 За останні роки змінився склад повітря. В ньому зросли домішки пилу, водяної пари, що 

суттєво впливає на зміну клімату. Тому ми повинні не тільки  знати склад повітря, а й періодично 

слідкувати за його зміною. Більшість учених акцентують увагу на значенні в природі вуглекислого 

газу, як у позитивному, так і в негативному. Під час проведення заняття навчимося визначати цей 

аспект. Вивчивши тему, звернемо увагу на електричне поле Землі, фітогенні речовини та інші 

домішки атмосфери, на формування лісового фітоклімату і вплив на нього повітря. Зможемо 

показати позитивний та негативний вплив вітру на ліс, форму дерев і стовбурів, вивчити питання 

впливу лісу на вітер.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  
  

 5.1. Склад повітря. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Назвіть речовини, що входять до складу повітря. 
 

 Отже, ми з вами вияснили, що повітря складається по об’єму із азоту – 77,08%, кисню – 

20,75%, інертних газів (аргон, неон та ін.) – близько 1%, вуглекислого газу - 0,03% та водню - 
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0,01%. Кількість водяної пари підтверджено великим коливанням, в середньому вона складає 

1,2%. У повітрі є невелика кількість суміші мінеральних солей і летких органічних речовин 

(близько 0,01%).  

 Азот (N2) – малоактивний газ, служить в якості першоджерела зв’язаного азоту, 

найважливішого елемента живлення, доступного рослинам. Дякуючи електричним розрядам, в 

атмосфері утворюється невеликі дози амоніаку (NH3) і оксидів нітрогену, що потрапляють у ґрунт 

із опадами. В середньому в ґрунт надходить 3-6 кг азоту за рік на 1га.  

 Вуглекислий газ (CO2). Кисню в надземному шарі повітря вміщується достатня кількість 

для покриття вимог рослин. Що стосується вуглекислого газу – то його є недостатня кількість. 

Проте асиміляція вуглекислого газу має важливе значення для дерев – суха речовина їх майже 

на 40% складається з вуглецю. Середня кількість вуглекислого газу 0,032% по об’єму в повітрі 

недостатня для максимальної продуктивності більшості рослин.  

 У сосни, при повному денному освітленні, продуктивність фотосинтезу різко зростає, якщо 

кількість вуглекислого газу у повітрі збільшити у 3 рази. При збільшенні вмісту вуглекислого газу у 

10 разів процес фотосинтезу зростає, але в меншій мірі. Дослідження показали, що навіть 

незначне збільшення вуглекислого газу у повітрі (понад 0,03%) викликає різке зростання 

фотосинтезу і не тільки посередині лісу. Збільшення вмісту карбонатної кислоти (Н2СО3) у повітрі 

помітно збільшує фотосинтез у тіньовитривалих порід навіть при 1/10 повного денного освітлення.  

 Карбонатна кислота виділяється при диханні рослин і тварин, при спалюванні вугілля, але 

найбільше вуглекислого газу поступає у повітря з ґрунту. Тут він утворюється в результаті 

життєдіяльності бактерій, грибів, актиноміцетів, ґрунтових тварин, які беруть участь в розкладанні 

лісового опаду та підстилки. За низкою даних, дихання коренів дерев у лісовому ґрунті може бути 

настільки інтенсивним, що кількість вуглекислого газу, який виділяється при цьому, перевищує 

виділення карбонатної кислоти ґрунтовими мікробами.  

 Найбільше вуглекислого газу міститься в нижньому шарі повітря на висотах 0-1,5 м. Тут, 

біля поверхні ґрунту – головного джерела вуглекислого газу, – вміст його доходить до 0,07%. 

 Вгору від приземного шару вміст вуглекислого газу послідовно зменшується і в кронах 

дерев досягає мінімуму – 0,022%, що є результатом використання його листям.  

 Мінімум CO2 в лісовому повітрі настає по полудню у верхніх частинах крон.  

 Регулювання кількості вуглекислого газу для підвищення продуктивності дерев у 

лісогосподарському виробництві можливе. Найважливіший спосіб підвищення кількості CO2 – 

забезпечення швидкого розкладання органічного опаду шляхом покращення його складу і 

створення сприятливих умов для життєдіяльності мікрофлори.  
 

 5.2. Фітогенні речовини та інші домішки атмосфери.  
 

 Б. Токін першим звернув увагу на активність летких речовин – фітонцидів, що виділяються 

рослинами, на їх здатність знищувати бактерії та гриби. Найбільш фітонцидними визнані: дуб 

звичайний, клен гостролистий, береза повисла, сосна звичайна, ялина, осика, ліщина, черемха, 

ялівець, чорниця звичайна, малина, модрина, ясен звичайний, липа, вільха чорна й сіра, сосна 

кедрова сибірська, горобина, акація жовта, бузок, жимолость, тис, граб, чорна смородина, та інші. 

 Головною діючою речовиною розтертих листків черемхи є синильна кислота. Фітонцидну 

природу мають ефірні масла. Скипидар сосни – представник цих масел. На повітрі пари 

скипидару набувають окиснювальних властивостей. Попадаючи у кров при диханні, вони 

збуджують нервову систему. В результаті посилюється дихання, підвищується кров’яний тиск, 
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активізується рефлекторна діяльність. Леткі речовини сосни мають жаропонижуючі, аналгізуючі і 

відхаркувальні властивості.  
 

 5.3. Вплив газів та диму на ліс.  
 

 У великих промислових центрах в повітрі є газові й дрібнодисперсні пилові викиди з печей 

і труб заводів та фабрик, які довгий час не осідають. Вони негативно впливають на рослини, 

особливо на вічнозелені породи. Багаторічне листя хвойних порід, отруєне цими викидами, 

опадає уже на другий рік. Отруєння сірчистим (cульфітним)  ангідридом (SO2) розпочинається з 

пожовтіння кінчиків листя, появи червоних плям. Потім листя набуває рудувато-червоного 

забарвлення, що свідчить про повне його відмирання. Таким чином, проблема захисту лісу від 

шкідливих газів стосується головним чином хвойних лісів. Радикальним заходом захисту лісів є 

відбір газо- та димостійких різновидів і форм деревних порід.  

 Одним із найбільш чутливих індикаторів на забруднення повітря є мохи та лишайники. 

Вони зникають при невеликих кількостях сульфітного ангідриду у повітрі. Отже, природнім 

фільтром для пилу і шуму є ліси.  
 

 5.4. Електричне поле. Пошкодження блискавкою.  
 

 Це явище досить поширене у лісовому господарстві. Дослідженнями виявлено, що 

блискавкою частіше уражуються хвойні дерева. Нею можуть бути пошкоджені не тільки стовбури, 

але й корені хвойних рослин. У листяних дерев таке явище не спостерігається.  

 Вивчення впливу на рослини атмосферного та земного (ґрунтового) електричного поля 

знаходиться ще в початковій стадії. Між іншим, існує багато явищ у житті лісу, причини яких 

відносяться саме до цієї теорії. Виміри показали, що в бездощовий період на поверхні листя  і 

пагонів акумулюється відносно великий електричний заряд, а після змочування листків дощем він 

зменшується. Отже, рослини пристосовані до сприятливого для них потенціалу атмосферної 

електрики. Його зниження, наприклад, за допомогою електричної сітки, підвішеної над 

рослинами, викликає низку негативних явищ – затримку в рості та розвитку, пониження врожаю, 

появу ксеноморфних ознак і т.д.  

 Від особливостей електричного поля крон, стовбурів і кореневих систем дерев залежить їх 

ураження блискавкою. Можливість ураження дерева зростає зі збільшенням запасу води у 

стовбурі, що залежить від деревної породи й вологості місцезростання. Збільшення води у дереві 

підвищує електропровідність, а, значить, і ураження блискавкою. Окрім того, частіше 

пошкоджуються дерева з глибокою стрижневою кореневою системою.  

 На пошкодження дерев блискавкою великий вплив має місцезростання дерева по 

відношенню до його сусідів та навколишньої місцевості. Найчастіше пошкоджуються одинокі 

дерева й рослини, що ростуть на узліссі. Частіше пошкоджуються дерева з пірамідальними, 

гостроверхівковими кронами. Відомі випадки поверхового поширення блискавки, що призводить 

до утворення так званих громових вікон.  

 Розрізняють три групи деревних порід за пошкодженням їх блискавкою (Е. Шталь):  

 - сильнопошкоджувані: тополя, дуб, берест, ільм, ясен, робінія і хвойні породи;  

 - середньопошкоджувані: липа, вишня, грецький горіх, каштан;  

 - малопошкоджувані: вільха чорна й сіра, клени, каштан кінський, бук, граб, черешня, 

береза.  
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 Особливо велику шкоду приносить блискавка, як причина виникнення пожеж. В якості 

кращих порід для створення протипожежних лісосмуг рекомендують вільху сіру, березу 

бородавчасту, сумах пухнастий, ясенелистий і сріблястий клени, робінію, вишню, пізню черемху , 

горобину (А. Борковський, 1965).  
 

 5.5. Ліс і вітер.  
 

 Пригадайте, що таке вітер. Що є причиною і як утворюються вітри?  

 Що вам відомо про позитивний вплив вітру на ліс?  
 

 Вітер посилює транспірацію рослин і пришвидшує висхідне надходження вологи від  

коренів до листків. Для нормального проходження транспірації необхідний рух повітря, щоб біля 

листків насичене водяною парою повітря змінювалося більш сухим із атмосфери. Вітер силою 

більше 2 м/сек. рахують таким, що переважає оптимум і вважають, що у такому випадку 

транспірація стає надмірною, а фотосинтез пригнічується.  

 Негативний вплив вітру. В лісівництві прийнята наступна класифікація руху повітря по 

його швидкості та причинах нанесених порушень:  

Швидкість вітру (м/сек.)   Назва вітру  

0 - 1    - штиль – повітря практично нерухоме; 

1 - 3    - слабкий вітер – листя рухоме;  

3 - 5    - вітер середньої сили – рухомі стебла;  

5 - 10    - сильний вітер – гойдаються стебла і верхівки,  

можливий бурелом і захльостування крон, початок руху пісків;  

10 - 15   - буря, вітровал, бурелом, сильні ступені взаємного  

 захльостування дерев;  

15 - 25   - сильна буря, явища такі ж, тільки більш потужні; 

    > 25   - ураган – вітровал та бурелом по всій площі  

середньовікових і старих деревостанів.  

 Сильний вітер, починаючи із 5 м/сек. та більше, наносить збитки продуктивності лісу. 

Швидко забираючи зволожені маси повітря, він посилює транспірацію, викликає дефіцит 

вологозабезпечення листків і пагонів, їх підсихання, усихання верхівок дерев.   
 

Дайте визначення транспірації.  
 

Сильний вітер виносить корисний надлишок вуглекислого газу із зони, де повітря 

збагачене ним в результаті життєдіяльності ґрунтової мікрофлори. Окрім того, він наносить 

прямий фізичний збиток лісу. Сильний вітер та буря можуть викликати корозію покривних, і 

частково більш глибоких тканин листків, молодих пагонів. Сліди вітрової ерозії спостерігаються у 

вигляді малопомітних коричневих та буруватих плям відмерлих тканин на поверхні листків.  

 Вітер може виступати як фактор, що обмежує поширення лісу на даній території. В таких 

випадках можна говорити про лісову анемохору – межу лісу, визначену вітровими умовами. 

 Вітер впливає на ґрунт, збільшуючи фізичне випаровування з його поверхні і дедукцію 

(висушування) ґрунту коренями. В умовах відкритих узлісь та полезахисних лісових смуг вітер 

може розвіювати лісову підстилку, виносити її за межі насадження і тим самим значно 

погіршувати ґрунтові умови.  

 Вивчаючи тему «Ліс і вітер», для вихованців гуртка потрібно довести різницю між 

термінами бурелом і вітровал. У першому випадку проходить зламування стебел, крон або 
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стовбурів дерев, у другому – вивалюються цілі дерева з коренями. Найменшою вітростійкістю 

відрізняються хвойні ліси.  
 

Чому, на вашу думку, хвойні насадження є менш стійкими проти вітрів?  
 

Вихованці гуртка дають відповідь, звертаючи увагу на особливості будови кореневої 

системи в залежності від місцезростань.  
 

 5.6. Вплив вітру на форму дерева й стовбура. Розповідь  з елементами бесіди.  
  

 Як ви думаєте, чи впливають вітри на форму дерева і стовбура?  
 

 Вітер впливає на діаметр стовбура, викликаючи утворення ексцентриситету – овальної 

форми його поперечного розрізу. Річні кільця із навітряного боку в листяних порід більші, а у 

хвойних менші.  

 Ексцентриситет – результат впливу сили розтягування на одному і зжиму на другому 

боці стовбура, оскільки при розкачуванні він терпить згин у напрямку вітру. Дерева, що 

піддаються постійній дії сильного вітру одного ж і того ж напрямку, отримують найбільший 

ексцентриситет біля основи стовбура.  

 Внаслідок значної ваги крони стовбур дерева для збереження своєї цілісності повинен 

виявляти спротив зламу. Дерево формує свій стовбур як брус рівного опору проти сили, 

направленої зверху донизу. Діаметр такого бруса-стовбура повинен зростати від його верхнього 

вільного кінця до нижнього. При великій згинальній силі стовбур повинен мати збіжисту форму. 

При малій силі вітру стовбур формується повнодеревним, наближеним до циліндра (густий ліс).  

 Вплив лісу на вітер. Ліс виявляє великий вплив на силу вітру. Коли приземний 

горизонтальний потік повітря зустрічає на своєму шляху загорожу у вигляді лісового масиву, він 

змушений підніматися над нею, обтікати її, щоб на навітряному боці знизитися і продовжувати 

свій шлях з тією швидкістю, яка була на підвітряному боці. При стиканні вітру із узліссям його 

швидкість, розпочинаючи із довжини 60-70 м перед узліссям, збільшується на 20-60% в 

порівнянні з початковою. При цьому, чим густіше узлісся і більша висота дерев, тим більша 

швидкість вітру. Окрім того, поблизу узлісся утворюється вихор з горизонтальною віссю, 

паралельною до узлісся, що вривається у лісовий масив.  

 Під час розповіді керівник гуртка зображає на дошці схему швидкості вітру, що зайшов 

у ліс з поля, вітрового потоку на висоті 2 м від поверхні ґрунту на різних відстанях від узлісся 

(по Н.С. Нестерову.)   

Гуртківці  конспектують. 

Відстань від узлісся (м)…    35         60          80        100       125        190      235  

Швидкість вітру  м/сек  

(у % до початкової 

швидкості)            55-78    44-52     23-27    9-22         7           5         2-3  

Жива сила вітру витрачається в лісі на тертя об стовбури та гілки, на їх розхитування, 

оббивання сухих гілок, пагонів, плодів.  

Як видно зі схеми, в глибині лісу швидкість руху повітря знижується до 2-3% швидкості 

його в полі. Відповідно, якби лісові масиви складались з однорідних високих і густих насаджень, 

то в їх глибині панував би штиль. Але серед лісу трапляються лісові галявини, прогалини, 

просіки; насадження бувають різного віку, бонітету, повноти, і це дає можливості для руху й 

обміну повітря між різними частинами лісового масиву.  
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Специфічні форми руху повітря характерні для лісових галявин і суцільних лісосік. В літні 

сонячні дні поверхня ґрунту на галявині й дерева із інтенсивно освітлювального боку 

перегріваються, над галявиною утворюються вихороподібні висхідні потоки повітря. У безхмарні 

літні ночі на галявині проходить радіаційне охолодження ґрунту і накопичується холодне повітря.  

Весною та восени при невисоких температурах нічне охолодження на відкритих місцях 

посередині лісу призводить до пізніх (весняних) і ранніх (осінніх) заморозків.  

 Вітер посилює транспірацію, розхитує дерева, кородує листки, ломить пагони, ставить 

дерева у невигідні умови існування. Але дерева, що ростуть на узліссі і вирощені в даних умовах 

з молодого віку, пристосовуються до вітру, утворюють стійку вітроломну зону, що охороняє 

лісовий масив.  

 Вплив лісу і поля на рух вітру по вертикалі показує на те, що у зімкнутих насадженнях з 

однорідним наметом сила вітру стабілізується в кронах у 4 рази, а приземному – в 9 разів.  

 Для лісогосподарського регулювання вітрів важливе значення мають: висаджування порід, 

стійких до вітрів, ведення суцільних лісосік та створення полезахисних лісосмуг. Полезахисні 

лісосмуги – посадки (рідше посіви) дерев і чагарників у вигляді вузьких смуг, шириною 10-20 м та 

довжиною декілька кілометрів. Вони закладаються на землях сільськогосподарського 

призначення для захисту від вітрів і підвищення врожайності сільськогосподарських культур.  

 VІ. Закріплення знань.  

 Бесіда за запитаннями. 

 1. Охарактеризуйте склад повітря.  

 2. Яке значення вуглекислого газу в повітрі?  

 3. Охарактеризуйте фітогенні речовини та інші домішки атмосфери.  

 4. Як впливають на ріст і розвиток лісових масивів гази та дим?  

 5. Що таке електричний струм, електричне поле? Яку роль відіграє електричне поле у 

житті лісу?  

 6. Дайте визначення понять штиль, буря, ураган. Як вони впливають на лісові масиви?  

 7. Що вам відомо про вплив вітру на ліс та лісу на вітер?  

 8. Розшифруйте схему Н.С. Нестерова.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Мікрофон».  

 Повертаючись до запитань, керівник гуртка просить юних лісівників визначити, які нові 

знання по даній темі вони отримали. Які запитання залишилися без відповіді? Які форми роботи 

на занятті потрібно впроваджувати у практику?  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Простежити за впливом освітлення на ріст дерев прилеглої до школи території. Визначити 

нахил крон дерев. Відшукати дерева, пошкоджені швидким вітром.  

 

Заняття 54  
 

 Тема. Ліс і вода. Відношення деревних порід до вологи. Вплив опадів на 

поширеність лісів. Засухостійкість і вологолюбність деревних порід. Вплив густоти 

деревостану на вологість ґрунту, природний поверхневий і внутрішній стік та гідро 

баланс. Утримання опадів кронами дерев. Випаровування з поверхні грунту. 

 Мета. Показати  відношення деревних порід до вологи, вплив опадів на поширеність 

лісів, дати поняття лісової ксерохори, вивчити сезонний хід опадів і випаровування, їх вплив на 

водний режим, засухостійкість та вологолюбність деревних порід, вплив заболоченості на ліс, 



 

299 

 

вимоги деревних порід до вологості і відношення до вологості місцезростань, ознайомити з 

балансом вологи та його регулювання лісом, впливом густоти деревостану на вологість ґрунту, 

природний стік і гідробаланс, триманням опадів кронами дерев, випаровуванням з поверхні 

ґрунту та поверхневим і внутрішнім стоками. Формувати вміння  визначати регуляторні 

властивості водного режиму лісом.  

 Обладнання. Підручник «Лісознавство», таблиці: «Джерела вологи для рослин», 

«Відношення між опадами і випаровуванням по природних зонах», фотодокументи «Типи лісів по 

відношенню до вологи», комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Лісова ксерохора, засухостійкість і вологолюбність, 

баланс вологи, природний стік та гідробаланс, регуляторні властивості водного режиму.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 V.  Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Налаштування на робочий лад. Оголошення теми, мети заняття і маршруту 

руху. 

 ІІ. Коротка оглядова екскурсія до шкільного дендропарку з метою ознайомлення із 

породами дерев та чагарників по відношенню до вологи (прийом «Лісівнича лабораторія»):  

 а) рослини помірного поясу;  

 б) тропічної та субтропічної зон;  

 в) зони середземномор’я;  

 г) альпійських лук.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда по попередній темі.  

 1. Що вам відомо про склад повітря?  

 2. Охарактеризуйте значення вуглекислого газу для підвищення продуктивності лісу.  

 3. Як можна регулювати його вміст у повітрі?  

 4. Перерахуйте рослини по мірі зростання фітонцидних властивостей.  

 5. Назвіть ознаки отруєння рослин сірчистим ангідридом.  

 6. Дайте визначення електричного поля. Які породи дерев найчастіше уражуються 

блискавкою?  

 7. Охарактеризуйте позитивний і негативний вплив вітру на ліс та форму дерев і 

стовбурів.  

 8. Дайте визначення полезахисним лісосмугам.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  
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 Під час сьогоднішнього заняття ми навчимося визначати відношення деревних порід до 

вологи, вплив опадів на поширеність лісів, ознайомимося із поняттям лісової ксерохори, вивчимо 

сезонний хід опадів та випаровування, їх вплив на водний режим, засухостійкість і вологолюбні-

сть деревних порід, вплив заболоченості на ліс, вимоги деревних порід до вологості й відноше -

ння до вологості місцезростань, ознайомимося з балансом вологи та його регулювання лісом, 

впливом густоти деревостану на вологість ґрунту, природний стік і гідробаланс, утриманням 

опадів кронами дерев, випаровуванням з поверхні ґрунту та поверхневим і внутрішнім стоками.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  
 

5.1. Ліс і вода. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Перерахуйте джерела вологи для рослин.  
 

 Вихованці гуртка перераховують їх:  

1) атмосферні опади - дощ, сніг;  

2) конденсаційні опади у вигляді роси, інею, ожеледиці, що утворюються в результаті 

згущення водяної пари, крапель туману і дощу;  

3) ґрунтова волога, утворена від попередніх джерел;  

4) ґрунтові води;  

5) річки й прісні водойми.  

 Розповідь. Вода потрапляє в рослину через кореневу систему з ґрунту. Невелику кількість 

її можуть конденсувати листки і молоді пагони із опалих на них крапель дощу й роси, особливо 

якщо волога потрапляє на листки, що піддалися плазмолізу.  

Дайте визначення термінам тургор та плазмоліз.  

 Вода використовується рослинами в якості будівельного матеріалу клітин і тканин.  
  

Що таке клітина, тканина? Перерахуйте відомі вам тканини.  
 

Волога необхідна для життєдіяльності плазми, підтримання клітинного тургору, руху 

вбраних коренями з ґрунту поживних речовин у стовбур та крону, перенесення пластичних 

речовин із листків в інші органи рослин, для транспірації. Сама потужність дерев говорить про 

велику вимогливість їх до забезпечення вологою. Вбираючи багато вологи і випаровуючи її, ліс 

накладає особливий відбиток на стан вологості ґрунту й атмосфери, на клімат і водний режим 

малих та великих територій.  

 5.1.1. Вплив опадів на поширення лісів. Лісова ксерохора.  

Опади є першоджерелом забезпечення лісу вологою. Тверді опади холодного періоду 

року (сніг, іній, ожеледиця), накопичуючись на кронах дерев, викликають сніговал та сніголам. 

Опади впливають також і на температурний режим лісу. Літні опади понижують температуру пові-

тря й ґрунту; зимові опади, навпаки, утеплюють ґрунт і зайнятий снігом приземний шар повітря.  

 Загальна (річна) кількість опадів має важливе значення для поширення лісів у великих 

географічних масштабах. Так, у лісових районах річна кількість опадів перевищує 400 мм, а в 

безлісих – менше цього числа. Мінімальна сума опадів, необхідна для існування лісів, складає 50 

мм. Цей показник обумовлений високою відносною вологістю повітря – близько 70-75%. Але в 

природі порівняно висока вологість повітря не відповідає малій кількості опадів.  

 Для умов, коли відносна вологість падає, Г.Н. Висоцький висунув поняття про лісову 

ксерохору – межу поширення лісу, що визначається засушливістю клімату.  
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 В якості показника вологості і засушливості він запропонував омброевапорометричний 

корелятив (ОК), що являє собою відношення річної кількості опадів до випаровування.  

 Г.Н. Висоцький проводив ксерохору за показником ОК, що дорівнює 1,0.  

 Показник Г.Н. Висоцького став першою числовою характеристикою вологості (сухості) 

клімату, що відображала в одному числі дві головні функції – опади та їх витрату.  

 Використовуючи ці матеріали, лісівники створюють ліси, вибагливі до вологи та стійкі до 

температури і випаровування.  
  

Відношення між опадами та випаровуванням по зонах (за Г.Н. Висоцьким) 
 

Області Опади 
(мм)  

Випаровування 
(мм)  

Показник Г.Н. 
Висоцького (ОК)  

1. Лісова зона 542 438 1,24 

2. Межа лісової зони з лісостеповою 580 597 0,97 

3. Чорноземний степ 405 640 0,63 

4. Південний сухий степ 251 754 0,33 
 

 На півдні України рекомендується створювати ліси із абрикоса, білої акації, дуба 

пухнастого, сосни, фісташки, ялівцю та інших порід.  

 Тверді опади зі снігу, інію, ожеледиці, граду відіграють важливу роль в житті лісу. Сніговий 

покрив зберігає від вимерзання кореневі системи, підріст, насіння і сходи деревних порід, трав’я-

нисті рослини ґрунтового покриву, ґрунтову фауну. Пухкий сніговий покрив у лісі при потужності 

20 см і більше має здатність зберігати позитивну температуру в ґрунті протягом всієї зими.  

 Сніговий покрив є обмежувачем поширення дикої лісової фауни. В період сильних снігопа-

дів при м’якій погоді й невеликих морозах (t – 00), сніг і дощ змінюються неодноразово, можливе 

накопичування снігу та льоду на кронах хвойних дерев. Такий навал може закінчитися 

сніголамом крони, або сніговалом – повним вивалюванням дерева з корінням, або згинанням у 

вигляді дуги.  

 Зимовоголі листяні породи потерпають від ожеледиці, особливо густі дубові жердняки, 

крони і стовбури яких у таких випадках поникають від великого навантаження.  

 Узлісся, особливо ті, які зорієнтовані в бік, звідки дмуть вітри, накопичують багато снігу. 

 Під час танення, сніг викликає в молодих насадженнях поламки. Запаси води при цьому 

бувають настільки великими, що узлісся переходять в розряд ділянок, де, навіть у степах, мерт-

вий горизонт просочується наскрізь і ґрунтові води живляться за рахунок інфільтрації атмос -

ферних опадів.  

 5.1.2. Сухостійкість і вологолюбність деревних рослин.  

 Деревні породи і їх групи характеризуються різним ступенем стійкості до засухи.  
 

 Пригадайте характеристику рослин-індикаторів та їх екологічних груп за 

вибагливістю до вологи.  
 

 Юні лісівники називають рослини-ксерофіти, гігрофіти, мезофіти тощо.  

 Ліс підвищує абсолютну й відносну вологість повітря. На висоті 11,5 м вдень 

спостерігається максимальна температура і найменший надлишок відносної вологи у лісі; вночі 

тут мінімум температури та найбільший надлишок відносної вологи.  

 На рівнинній території конденсація водяної пари на кронах дерев особливо велика 

пізньою осінню й під час зимових відлиг. 
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  Спостерігається значне збільшення опадів літом у горах. Дослідження показали, що ліс 

повністю усуває поверхневий стік і значно зменшує випаровування з поверхні ґрунту.  

Цей ефект пояснюється зменшенням сонячної радіації та сили вітру під наметом лісу, ная-

вністю лісової підстилки, що прикриває ґрунт і ізолює його в значній мірі від наземного повітря.  
 

  Перевищення відносної вологи повітря лісу над вологістю поля. 

Висота над поверхнею 
ґрунту (м) 

Різниця відносної вологості (%) 

Вдень Вночі 

5  
10  

11,5  
(вершини дерев) 

13,5  
12,9  
4,4  

9,1  
10,8  
10,9  

  

 5.1.3. Випаровування з поверхні ґрунту. Поверхневий та внутрішній стік у лісі й в полі.  

 Багаторічні дослідження на Пруській лісовій станції в сосновому і буковому лісах показали, 

що річна сума випаровування з поверхні ґрунту складає 52 і 43% в порівнянні з полем. Велика 

водопроникність і в лісового ґрунту. В дібровах на лісових суглинках верхній горизонт  ґрунту 

пропускає 10-сантиметровий шар води протягом 0,5 хвилини. На рівній місцевості опади, що 

пройшли через покрив лісу, повністю вбираються в ґрунт. Під сосновими і ялиновими лісами -

чорничниками швидкість вбирання 10-сантиметрового шару води через ґрунт залежить від його 

вологості, але не перевищує 3-5 хвилин. Навіть на схилах балок під дібровами поверхневий стік 

спостерігається досить рідко. Якщо лісова підстилка і підлісок зберігаються, водні струмки 

розбиваються на дрібніші й втрачають силу руху. Після знищення лісової підстилки і сильного 

ущільнення ґрунту худобою, потічки води на схилах формуються у потужні потоки й зносять 

частинки ґрунту, утворюючи яри. 

 Внутрішній (глибинний) стік йде на поповнення ґрунтових вод. Розрізняють внутрішньо-

ґрунтовий стік, що проходить над ущільненим ілювіальним горизонтом і «верховодку» – що 

формується на поверхні ґрунту із близьким водонепроникним шаром. 

 З полів сніг здувається на узлісся та в яри. Тому ґрунт у полі промерзає на більшу 

глибину. Сніг тане в полі тільки зверху, і до початку розмерзання ґрунту снігова вода стікає 

поверхневим стоком, зносячи частину родючого шару.  

Велике значення для регулювання водного режиму має й транспірація.  

А. Енглер (1919 р.) встановив, що гірські лісові угіддя випаровують протягом року наступну 

кількість води (в мм водного стовпа):  
  

 Річна величина транспірації, визначена ґрунтово-балансовим методом Висоцького, в 

умовах сухих дібров (D1) коливається в межах 150-300 мм; у свіжих дібровах (D2) – в межах 300-

400 мм, у вологих дібровах вона досягає 600 мм.  

 У засушливому кліматі транспірацію обмежує дефіцит опадів. Посухостійкі породи-

ксерофіти переносять засуху, інколи не використовуючи вологу навіть на випаровування.  

 Регуляторні властивості водного режиму лісом:  

 - ліси затримують поверхневий стік, перетворюють його у глибинний; 

Назва угіддя 
 

Випаровується: Всього 

рослинами ґрунтом 

Ліс. 300 123 423 

Луки і поле. 130 369 499 

Вигін. 65 369 434 



 

303 

 

 - забезпечують посилене пряме й робоче (транспіраційне) випаровування вологи в 

атмосферу. 

 Вплив лісових масивів на водний режим в широкому географічному масштабі полягає: у 

зволоженні клімату, скороченні шкідливого поверхневого стоку вод та переведення його частково 

або повністю у внутрішнє живлення ґрунту на використання рослинами і ґрунтовий стік, що 

наповнює річки під час межені, захисті ґрунтів від ерозії на схилах, захисті долин та інших 

знижень від заносів культурним алювієм.  
 

Пригадайте, що таке повінь, паводок, межень.  
  

Вже давно встановлено, що на галявинах нижні горизонти ґрунту мають вищу вологість, 

аніж аналогічні горизонти в лісі. Також виявлено, що вологість ґрунту влітку в розріджених 

насадженнях значно вища, аніж у повнотних. Також у вікнах намету з’являється не тільки 

світлолюбна, а й вологолюбна рослинність. Найчастіше це вологолюбні світлолюби із 

трав’янистої флори.  Вони свідчать про те, що видалення дерев, проріджування деревостану 

скорочує кількість використовуваної вологи і сприяє підвищенню вологості ґрунту.  

 VІ. Закріплення знань.  

 Бесіда за запитаннями:  

 1) перерахуйте джерела вологи для рослин;  

 2) дайте характеристику відношення між опадами і випаровуванням по зонах за Г.Н. 

Висоцьким;  

 3) охарактеризуйте вплив твердих опадів на хвойні та листяні дерева;  

 4) визначте поняття поверхневого і внутрішнього стоку; чим він відрізняється у лісі й полі?  

 5) перерахуйте регуляторні властивості водного режиму лісом;  

 6) дайте визначення терміну «транспірація», від чого вона залежить?  

 7) у чому полягає вплив лісових масивів на водний режим в широкому географічному 

масштабі?  

 8) як впливає надлишок вологи на заболочування території?  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».   

 Вихованці гуртка самостійно роблять висновки. 

 1. Вода необхідна для життєдіяльності плазми, підтримання клітинного тургору, руху 

вбраних коренями з ґрунту поживних речовин у стовбур та крону, перенесення пластичних 

речовин із листків в інші органи рослин, для транспірації.  

 2. Лісова ксерохора – межа поширення лісу, що визначається засушливістю клімату.  

 3. Ліс усуває весь поверхневий стік і значно зменшує випаровування з поверхні ґрунту.  

 4. Вплив лісових масивів на водний режим в широкому географічному масштабі полягає: у 

зволоженні клімату, скороченні шкідливого поверхневого стоку вод і переведення його частково 

або повністю у внутрішнє живлення ґрунту, на використання рослинами і ґрунтовий стік, що 

наповнює річки під час межені, захисті ґрунтів від ерозії на схилах, захисті долин та інших 

знижень від заносів культурним алювієм.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Прослідкуйте, як у природі на полях утворюються яри, а на узліссях та в лісі – болота, 

відшукайте вологолюбні світлолюби своєї місцевості.  

 Повторити тему «Ґрунти» з курсів «Природознавство», «Фізична географія України».  
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Заняття 55  
 Тема. Ґрунти. Кореневі системи. Потужність ґрунту. Класифікація місцезростання 

лісів по родючості (трофності) ґрунтів. Взаємодія лісу та ґрунту.  Органічний опад, лісова 

підстилка. Колообіг азоту й зольних елементів. Кислотно-лужний баланс. Сезонні явища в 

лісовому ґрунті. Ліс і засолені ґрунти. 

 Мета. Дати поняття потужності ґрунту та його трофності, органічного опаду, виявити 

різницю між лісовою підстилкою і органічним опадом. Навчити класифікувати місцерозміщення 

лісів по родючості (трофності) ґрунтів. Ознайомити із вимогою деревних порід до поживних 

речовин та відношенням їх до ґрунтів. Показати взаємодію лісу й ґрунту, вплив лісу на ґрунт. 

Вивчити типи кореневих систем, особливості колообігу азоту і зольних елементів, кислотно -

лужний баланс лісового ґрунту, сезонні явища в лісовому ґрунті, ліс і засолені ґрунти. Формувати 

вміння працювати з картографічним матеріалом, створювати лісові культури в залежності від 

ґрунтових відмін.  

 Обладнання. Підручники: «Агрохімія», «Лісознавство», таблиця «Типи ґрунтів», схеми 

«Колообіг азоту», «Колообіг вуглецю», карта ґрунтів ДЛФ базового підприємства, колекція лісових 

ґрунтів.  

 Базові поняття і терміни. Потужність та трофність ґрунту, органічний опад, лісова 

підстилка, зольні елементи, кислотно-лужний баланс, засолені ґрунти.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід проведення заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Оголошення теми та мети заняття. Створення позитивного психологічного настрою. 

 Слухачі отримують колекцію лісових ґрунтів, підручники «Ґрунтознавство».  
 

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 Бесіда.  

 1. Що вам відомо про вплив лісових масивів на водний режим в широкому географічному 

масштабі?  

 2. Які фактори у засушливому кліматі впливають на обмеження транспірації?  

 3. Чим пояснюється усунення поверхневого стоку в лісовому масиві?  

 4. Поясніть відношення між опадами та випаровуванням по зонах: лісовій, лісостеповій, 

степовій. Чим це викликано?  

 5. Перерахуйте регуляторні властивості водного режиму лісом.  

 6. Як змінюється конденсація водяної пари у кронах дерев на рівнинній території?  

 7. Охарактеризуйте вплив опадів на поширення лісів.  

 Відповіді обговорюються, виправляються, доповнюються.  
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 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда із коментарями.  

 Пригадайте, що таке ґрунт.  

 Вихованці гуртка дають відповідь, що ґрунт – це верхній родючий шар землі.  

 1. Яким типом ґрунтів характеризується ваша присадибна ділянка?  

 2. Що таке потужність ґрунту?  

 3. Які типи кореневих систем вам відомі? Якими критеріями вони характеризуються?  

 4. Як ви думаєте, від чого залежить типологія лісів?  

 5. Чим зумовлена родючість ґрунтів?  

 Отримавши і обговоривши відповіді, приступаємо до вивчення нового матеріалу, 

спираючись на знання з природничих дисциплін.  
 

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 Сьогодні ми ознайомимося із поняттями потужності та трофності ґрунту, органічного 

опаду, навчимося виявляти різницю між лісовою підстилкою і органічним опадом, класифікувати 

місцерозміщення лісів по родючості (трофності) ґрунтів. Із вимогою деревних порід до поживних 

речовин і відношенням їх до ґрунтів, взаємодією лісу і ґрунту, впливом лісу на ґрунт. Закріпимо 

знання про типи кореневих систем, особливості колообігу азоту і зольних елементів, кислотно -

лужний баланс лісового ґрунту, сезонні явища в лісовому ґрунті. Всі ці знання стануть вам у 

пригоді при веденні лісового та сільського господарства.  
 

 V. Вивчення нового матеріалу.  

 5.1. Коренева система як орган вбирання поживних речовин і води. Розповідь з 

елементами бесіди.  

 Подібно до того, як у наземному середовищі дерева утворюють значну поверхню 

асимілюючих органів (пригадайте, що таке асиміляція), розвивають крону з пагонами і 

листками, що вбирають карбонатну кислоту й сонячну енергію, в ґрунті (ризосфері) вони 

утворюють широко розгалужені підземні органи – кореневі системи.  
 

 З курсу неорганічної хімії пригадайте фізичні і хімічні властивості карбонатної кислоти 

(H2CO3).  

 Перерахуйте відомі вам функції кореневих систем рослин.  
 

 Найважливішими функціями кореневих систем є:  

 1. За допомогою коренів рослини закріплюються в ґрунті, отримуючи важливу для них 

механічну стійкість.  

 2. Вступаючи у тісний зв’язок з ґрунтом, дерева розвивають у ньому великі і малі корені, 

які вбирають вологу з розчиненими у ній поживними речовинами: сполуками Нітрогену, Калію, 

Сульфуру, Фосфору, Кальцію, Магнію, Феруму, Хлору та інших елементів, в тому числі і 

мікроелементів – Мангану, Бору, Купруму, Цинку, Кобальту та ін.  

 3. В коренях проходить ряд важливих процесів хемосинтезу, в них відкладаються запасні 

поживні речовини. Вони – джерело кореневого тиску, який сприяє подачі води у стовбур та крону.  

 (Прим. Хемосинтез — це процес синтезу органічних речовин з вуглекислого газу за 

рахунок енергії окиснення амоніаку, сірководню та інших речовин, який здійснюється 

мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності). 
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 4. За допомогою екзосмосу корені виділяють у ґрунт велику кількість вуглеводів, 

органічних кислот, азотовмісних органічних сполук. В зоні кореневих волосків утворюється 

«мікробна ризосфера». Кореневі виділення і мертві залишки – одне із важливих джерел 

мінеральних речовин та ґрунтового гумусу.  

 5. Корені беруть участь у збагаченні ґрунту елементами живлення.  
  

Які типи кореневих систем ви знаєте?  
  

 За морфологічними ознаками корені лісових дерев поділяють на горизонтальні, 

вертикальні й косовертикальні, стрижневі та якірні, провідні й всисні, а кореневі системи – на 

стрижневі та мичкуваті.  

 За глибиною проникнення в ґрунт кореневі системи класифікують на групи:   

 Глибококореневі - дуб, модрина, липа, тополя, акація біла, горіх грецький, каштан 

кінський. У порід цієї групи вертикальні корені при сприятливих умовах проникають на глибину: у 

дуба до 10 м, у тополі до 6 м, і це не є межею. Значна проникність кореневої системи 

характеризується силою росту. Але навіть ці породи розміщують у верхньому ґрунтовому 

горизонті, під підстилкою, не менше 35-40% своїх всисних коренів.  

 Перехідні - бук, береза, осика, деревовидні верби, гледичія, ільмові, клен гостролистий, 

клен-явір, чорна й сіра вільхи, сосна, дугласія, яблуня, груша, черешня. У цій групі в 

поверхневому (0-20 см) горизонті ґрунту розміщено від 50 до 75% дрібних всисних коренів. 

 Поверхневоукорінюючі - ялина, ясен, клен польовий, горобина, черемха, чагарники, яким 

недосяжні глибини більше 2 -2,5 м. Більшість з них не розвивають кореневу систему глибше 1 м.  

 Доведено, що кореневі системи деревних порід розвивають найбільшу всисну поверхню у 

верхньому горизонті ґрунту, але великий вплив на глибину поширення коренів має його 

потужність. Від неї, в значній мірі, залежить родючість лісових ґрунтів. Рослини, особливо 

дерев’янисті, потребують, щоб субстрат, який вони займають, давав можливість глибоко 

укорінюватися й забезпечував їх вологою і поживними речовинами. Потужність ґрунту впливає на 

склад лісу, його продуктивність, біологічну стійкість та інші властивості. 

 Обмеженнями потужності ґрунту найчастіше виступають:  

1) тверді, скальні гірські породи, щільні суглинки і глини;  

2) водоносні горизонти в яких установлений анаеробний режим;  

3) засолені хлоридами та сульфатами нижні горизонти ґрунту;  

4) горизонти вічної мерзлоти.  

 У лісівництві розрізняють ґрунти: дрібні – до 30 см, середні – до 60 см та глибокі – більше 

60 см. По мірі заглиблення ґрунтів у них наростає:  

1) загальний запас поживних речовин;  

2) загальна вологоємність – кількість води, що утримується у всьому об’ємі ґрунту;  

3) підвищується бонітет насаджень.  

 Ґрунти є джерелом азоту й зольних елементів для рослин. Потребу окремих видів рослин 

у поживних речовинах визначають на основі хімічного аналізу.  

 Із таблиці видно, що найбільш насичені азотом і зольними елементами листки, а також 

дрібні стебла дерев. Потім ідуть великі стебла, кора стовбура, найменший вміст золи у деревині 

стовбура. Кількість зольних речовин соснової хвої в 1,5-2 рази більша, аніж в річному прирості її 

деревини. У 30-річного ясена золи в листках у 52 рази більше, ніж в річному прирості деревини.  
 

 



 

307 

 

Середній вміст азоту і золи в різних органах дерев різних порід 

у % від сухої речовини (по М.П. Ремезову) 

  

  

 Вивчаючи колообіг азоту і зольних елементів у лісах різного типу та віку, професор  М.П. 

Ремезов склав шкалу деревних порід, розташованих у порядку зменшення в їх листках вмісту 

азоту і зольних елементів.  
  

Порядкові номери, що займають деревні породи по величині вмісту 

азоту та золи в листках 

Деревні 
породи 

Азот 
і 

зола 

Азот 
(N) 

Фосфор 
(P) 

Калій 
(K) 

Суль
фур  
(S) 

Кальцій 
(Ca) 

Крем-
незем 

(Si) 

Сер. 
(без 
Si) 

Ясен 2 5 1 1 1 3 6 1,3 

Ільм 1 7 2 3 3 1 1 1,7 

Клен гостро-
листий 

3 4 3 4 2 2 2 1,8 

Липа 4 1 5 2 5 4 7 2,1 

Осика 5 3 4 5 4 5 3 2,6 

Дуб 6 2 7 6 10 9 5 4,0 

Береза 7 6 6 8 7 10 10 4,4 

Ялина 8 9 8 7 6 7 4 4,5 

Сосна 9 8 9 9 9 6 9 5,0 
 

 Найбільш вимогливими до поживних речовин ґрунту є ясен, ільм, клен гостролистий та 

липа. Вони типові мегатрофи і трапляються в дібровах, на багатих ґрунтах типу чорноземів 

опідзолених або лесових породах. Інші - оліготрофи, поширені на бідних піщаних ґрунтах. Що 

стосується мезотрофів - дуба і осики, то вони займають середнє місце.  

 Існують породи, які, відчуваючи потребу в значній кількості ґрунтового живлення, можуть 

добувати необхідні їм елементи із важкодоступних сполук, або, маючи потужно розвинену коре-

неву систему, засвоюють поживні речовини із великого об’єму ґрунту. Ці породи потрібно віднес-

ти до середньо- або навіть до маловимогливих до ґрунтів. Вони можуть добувати необхідну пожи-

ву на ґрунтах невисокої родючості. Це акація біла, сосна веймутова, осика і більшість тополь.  

 5.2. Органічний опад у лісі.  

Частина 
дерева 

Сосна Ялина Дуб Ясен Ільм 

зола азот зола азот зола азот зола азот зола азот 

Хвоя і 
листки 

2,43 1,28 3,62 1,12 5,02 2,54 8,75 1,36 13,7
6 

1,31 

Дрібні 
стебла 

1,49 0,46 2,04 0,69 2,60 0,98 2,41 0,71 3,56 0,65 

Великі 
стебла 

0,81 0,23 0,97 0,26 1,51 0,41 1,06 0,25 3,56 0,24 

Стовбу-
ри 

0,44 0,17 0,56 0,09 0,90 0,31 1,10 0,24 1,62 0,20 

Корені 
великі 

0,76 0,29 1,35 0,39 2,31 0,47 - - - - 

Корені 
малі 

2,06 0,37 1,90 0,60 4,00 0,76 - - - - 
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 Деревні й чагарникові рослини виробляють велику кількість поживних речовин, на яких 

стовбурова частина, великі гілки та корені залишаються існувати до старості, а листки, дрібні 

гілки, значна частина квіткових органів, плоди і старі шари кори, падаючи на землю, входять до 

складу органічного опаду. Листки та хвоя складають до 80% всього опаду по вазі.  

 Опад є одним із найважливіших ланок обміну речовин між лісом, ґрунтом і атмосферою. 

Значна кількість поживних речовин (азоту, фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, заліза та ін. в 

тому числі мікроелементів), засвоєних деревами з ґрунту, разом із опадом повертаються назад. 

Це вказує на можливість обходитись в умовах лісу мінімальним запасом поживних речовин, що 

знаходяться у колообігу.  

 У польових культурах аналогічне явище проявляється в пожнивних рештках, але більша 

частина ввібраних сільськогосподарськими рослинами речовин вивозиться із поля і повертається 

із внесенням добрив назад. В лісі багаторічні цикли виносу рослинами із ґрунту елементів 

живлення і повернення їх з опадом, а також за допомогою листкового й кореневого екзосмосу 

закінчуються підвищенням родючості ґрунтів.  

 Отже, значення опаду в лісі зростає у зв’язку з тим, що лісовий опад являє собою 

природне органічне добриво, багате на необхідні поживні речовини.  

 Лісова підстилка. Через деякий час із органічного опаду на поверхні ґрунту може сформу-

ватися більш-менш стабільний шар органічних залишків, що називається лісовою підстилкою. 

Вона складається з 2-3 горизонтальних шарів – верхнього, що зберігає форми й структуру 

рослинних органів (листків, плодів, гілок, кори) та нижнього, в якому  переважає муміфікована ма-

са темного або темно-бурого кольору із домішкою мінеральних ґрунтових частинок. Розпушеність 

і щільність підстилки залежить від розмірів хвої і листків, рельєфу їх поверхні. Пухка підстилка 

утворюється у хвойних і мішаних насадженнях. Вона швидко пропускає воду у ґрунт і захищає її 

від випаровування. Шаруватість лісової підстилки листяних порід не заважає швидкому проник -

ненню опадів, сприяє накопиченню ґрунтової вологи, захисту від випаровування.  

 Лісова підстилка листяних порід витісняє злаковий і моховий покрив. Це явище позитивне 

для родючості ґрунту й відновлення широколистяних порід. Але в багатьох випадках лісова 

підстилка заважає лісовідновленню. Вона також відіграє важливу роль в охороні ґрунту від 

розмивання. Підстилка надзвичайно вологоємна – вбирає до 250% вологи по відношенню до ваги 

своєї сухої маси, уповільнює рух поверхневих стоків, сприяє їх зменшенню і попередженню змиву 

та розмиву ґрунту. Через деякий час лісовий опад і лісова підстилка перетворюються на перегній.  

 5.3. Класифікація місцерозміщення лісів по родючості (трофності) ґрунтів.  

 Тип лісорослинних умов - це сукупність вкритих та невкритих лісом земельних ділянок із 

подібними ґрунтовими, гідрологічними й кліматичними умовами і які мають близький 

лісорослинний ефект.  

 В залежності від родючості та ґрунтових умов формуються: бори, субори, сугруди, груди.  

 Бори – це площі з низьким ступенем родючості ґрунтів, що властиво або для глибоких 

пісків (піщані гряди, горби), або для надлишково зволожених сфагнових торф’яників. Вони 

відносяться до ацидофільних варіантів типів лісу.  

 Субори – характеризуються відносно бідними ґрунтами: піщаними, з піщаними або сугли-

нистими прошарками невеликої потужності, легкосупіщаними, торф’яниками бідних різновидів 

перехідних боліт. Вони також відносяться до ацидофільних варіантів типів лісу.  

 Сугруди – це площі з відносно багатими ґрунтами – супісками, пісками з потужними 

прошарками суглинків і супісків, невеликої потужності суглинками, торф’яниками на болотах 
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перехідного типу. У сугрудах переважає також ацидофільний варіант типів лісу, але іноді 

трапляється нечітко виражений нітрофільний варіант.  

 Груди – це площі з родючими ґрунтами: світло-сірими, сірими й темно-сірими суглинками, 

чорноземами, а також торфовими ґрунтами, які мають постійний приток ґрунтових вод. За 

механічним складом дані ґрунти суглинисті та глинисті, але можуть бути супіщаними і, навіть, 

піщаними, у випадку, коли не глибше 0,5 м знаходиться потужний суглинковий горизонт. У даній 

підгрупі типів лісу трапляються ацидофільні варіанти, у мокрих та сирих умовах – нітрофільні й 

нітрофільно-кальційофільні варіанти. У грудах Полісся поширені наступні типи лісу – свіжа 

грабова діброва, волога грабова діброва, сира грабова діброва та мокра вільшина.  

 5.4. Колообіг азоту і зольних елементів.  

 В лісі існує постійний обмін азотом та зольними елементами між деревами і ґрунтом, що 

постійно повторюється. Обмін носить характер повного, майже замкнутого колообігу речовин, що 

проходить із збереженням поживних елементів від збитків на вимивання за межі ризосфери.  

 В лісовому колообігу розрізняють два складових цикли:  

 С1 – малий цикл, що проходить під дією поживних елементів між листками, дрібними 

гілками й коренями, з одного боку, і ґрунтом – з іншого. Тривалість малого циклу від 1 до 5 років. 

Протягом цього періоду листки та більша частина дрібних гілочок і корінчиків відмирають, 

перетворюються у складові елементи ґрунту, переважно придатні для його повторення.  

 С2 – великий цикл, що здійснюється в процесі входження поживних речовин у склад 

стовбура, великих гілок та коренів і їх повернення назад у ґрунт. Поживні елементи зав’язуються 

в цьому циклі надовго, інколи на декілька століть. В природному лісі тільки після відмирання 

дерева елементи цього циклу повертаються у ґрунт.  

Із освоєних лісів вони вивозяться разом з деревиною.  

 Вивчення колообігу азоту й елементів зольного живлення в сосняках показало, що 

найбільше поживних речовин вбирають із ґрунту густі молодняки та жердняки. Протягом цих фаз 

росту сосняки утримують у своїх органах приблизно стільки ж, або навіть більше, азоту і зольних 

елементів в порівнянні з тією їх кількістю, яку вони повертають з опадом у ґрунт.  

 У ялинових насадженнях перелом до переважання повернення в ґрунт азоту, кальцію і 

магнію розпочинається з 50-річного віку, фосфору – після 60 років, калію і сірки – після 75 років.  

У осикових насадженнях існує період утримання елементів, узятих із ґрунту, але вже після 

30-річного віку проходить перелом до переваги повернення азоту, фосфору і калію. В дібровах до 

45-річного віку тільки по азоту й кальцію існує період переважання утримання. Що ж стосується 

фосфору, калію і магнію, то віддача їх переважає перед утриманням, розпочинаючи із змикання 

дубового молодняка.  

 Липняк зовсім не має фази переважного виносу поживних речовин із ґрунту. Розпочина-

ючи з молодняка, він повертає в ґрунт більшу частину всіх елементів, порівняно з їх отриманням.  

 Під впливом лісу, створеного на степових чорноземах, колообіг речовин пришвидшується і 

розширюється, захоплюючи більший об’єм ґрунту внаслідок засвоєння коренями глибинних 

горизонтів чорнозему.  

 5.5. Кислотно-лужний баланс лісових ґрунтів.  
 

З курсу хімії пригадайте характеристику лугів.  
 

 Дослідження П.С. Погребняка показали, що реакція фільтратів лісової підстилки 

змінюється в залежності від сезонів.  
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 У більшості випадків, по мірі розкладання свіжого опаду, його реакція наближається до 

нейтральної. Наприклад, свіжий осінній опад граба із рН 4,9 набуває до осені наступного року 

нейтральну реакцію (6,9), сосни відповідно 5,9 і 6,8.  

Найбільша кількість кислотних одиниць виділяється опадом листяних порід:  

                               клен сріблястий…..   158,3 кислотної одиниці (к.о.) 

                               граб…………………  126,3 к.о. 

                               скумпія …………….  104,6 к.о.  

                               клен гостролистий…  80,0 к.о.   

                               сосна……………….    25,8 к.о.  

                               дуб………………….   7,7 к.о.   

                               модрина……………    26,0 лужної одиниці (л.о.) 

                               берест………………    32,8 л.о. 

                               бархат амурський….    79,3 л.о. 

                               акація жовта………..    100,4 л.о.  

                               бузина чорна ………    137,3 л.о.  

                               бересклет європейський..  152,5 л.о. 

 Із наведених даних видно, що у фільтраті хвойних порід вміщується небагато кислотних 

одиниць, а у фільтраті опаду модрини – виявлено деяку кількість лужних одиниць. Найбільші 

кислотоутворювачі – клени, граб, скумпія; найбільші нейтралізатори – чагарникові породи, 

амурський бархат, ільмові.  

 У ґрунтовому профілі під хвойними максимум кислотності спостерігається у нижній частині 

підстилки; під листяними – на глибині ілювіального горизонту.  

 5.6. Сезонні явища в лісовому ґрунті.  

 Органічний опад і кореневі виділення, в залежності від деревних порід або їх груп, по 

різному впливають на склад ґрунтової мікрофлори, а, відповідно, і на процеси розкладання 

опаду. Опад хвойних порід несприятливий для розвитку мікрофлори.  
  

 Чому, на вашу думку, опад хвойних порід несприятливий для розвитку мікрофлори?  
  

 Несприятливими є також листяні породи, багаті на дубильні речовини - дуб та бук.  

 Позитивно впливає на розвиток мікрофлори і на її чисельність опад ільмових, ясена, липи, 

клена, осики й більшості листяних чагарників.  

 Розчини, вилугувані атмосферними опадами зі свіжого лісового опаду, мають велике 

значення для розвитку мікрофлори та подальшого його розкладання.  

 Сезонне використання елементів живлення було вперше досліджено Емілем Раманном. 

Він виявив, що одні й ті ж породи змінюють свої вимоги протягом сезону. Із таблиці видно, що 

модрина є хоч і інтенсивним, але пізнім споживачем азоту, фосфору і калію, переважно у другій 

половині літа і восени, ялиця – раннім споживачем цих елементів, ялина звичайна - середнім, а 

сосна – переважно пізнім. Дуб і бук рівномірно засвоюють NPK протягом сезону.  

 На родючість ґрунтів також впливають рубки головного користування, дрібнолистяні 

породи (береза та осика), а також широколистяні породи, чагарники і трав’янисті рослини.  
 

 Під час бесід наголошується на те, що при проведенні рубок головного користування 

на ділянках, зайнятих хвойними, формуються березняки.  
 

Це сприяє більш інтенсивному біологічному колообігу азоту і зольних елементів у 

порівнянні з хвойними породами. Тому ґрунти під березняками щорічно отримують з опадом 
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більше азоту, кальцію, калію, сірки й фосфору, ніж під ялиновими і сосновими лісами. Листя 

берези швидше мінералізується.  

 При характеристиці впливу на ґрунт широколистяних порід, чагарників і трав’янистих 

рослин обов’язково звертаємо увагу на природні зони та правила змішування листяних і 

хвойних порід. Так як участь у складі хвойних насаджень широколистяних порід позитивно 

впливає на лісорослинні властивості ґрунту й призводить до збагачення його м’яким 

перегноєм, рухомими формами азоту, зольними елементами, насичення гумусу і мінеральних 

колоїдів основами та ін. 

 (Напівжирним шрифтом виділені породи, у яких ступінь засвоєння поживних речовин 

найбільший, курсивом відмічені породи із середнім ступенем засвоєння, жирним – ті, що 

вживають мінімум поживних речовин).        Таблиця  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VІ. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 1. Складіть схему найважливіших функцій кореневих систем.  

 2. В яких органах сосни і дуба сконцентровано найбільше азоту?  

 3. Перерахуйте листяні породи, найбільш вимогливі до поживних речовин.  

 4. Класифікуйте місцерозміщення лісів по родючості (трофності) ґрунтів.  

 5. Охарактеризуйте колообіг азоту та зольних елементів, різницю між лісовою підстилкою і 

органічним опадом.  

 6. Що ви дізналися про сезонні явища в лісовому ґрунті?  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Заключне слово юних лісівників. Вони роблять висновки про сезонне засвоєння поживних 

речовин лісовими рослинами, виділяють породи, у яких ступінь засвоєння поживних речовин 

найбільший, із середнім ступенем засвоєння та таких, що вживають мінімум поживних речовин. 

Звертають увагу на формування кислотності й лужності ґрунтів в залежності від лісових порід, що 

зростають у даній місцевості.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначте типи ґрунту у вашому домашньому плодовому саду і види дерев із перева-

жанням стрижневих кореневих систем. Виконати навчальний проект на тему «Абіотичні чинники 

життя лісу та їх вплив на лісові екосистеми».  

Елемент 
живлення 

З лютого до 
половини травня 

З половини 
травня до 
половини 

червня 

З половини 
червня до 
половини 
вересня 

З половини 
вересня до 
половини 
листопада 

Азот 
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Калій  
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Дуб 
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   Заняття 56  /Екскурсія/ 
  

Тема. Сезонні явища в лісовому ґрунті.  

 Мета. Вивчити типи ґрунтів та сезонні явища в них. Звернути увагу на засолені лісові 

ґрунти, визначити їх домінантний рослинний покрив. Формувати вміння ведення науково 

обґрунтованого землекористування, усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки між абіотичними 

чинниками та продуктивністю лісів.  

 Об’єкт екскурсії. Лісові масиви, що зростають на різних типах ґрунтів.  

 Обладнання. Карта лісництва, олівці, листки паперу, фотоапарат, компас, лопатки та 

ємності для відбору грунтів для проведення практичної роботи.  

 Базові поняття і терміни. Типи лісів, трофність і засоленість ґрунтів.  

 Тип заняття. Заняття-мандрівка.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Визначення і вивчення маршруту.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення бесіди з вихованцями гуртка.  

V. Інструктаж із БЖД.  

VІ. Завдання екскурсії та її проведення.  

VІІ. Підведення підсумків екскурсії.  

Хід екскурсії  

 І. Організаційний етап.  

 Детальне ознайомлення з об’єктом екскурсії. (Проводиться з використанням місцевого 

матеріалу). Об’єктом екскурсії є лісові масиви, сформовані на різних типах ґрунтових відмін. У 

типології лісів Пліщинського лісництва переважають бори, субори. Незначні насадження 

утворюють вільха сіра, різні види верб. Хвойні насадження сформовані на дерново-підзолистих 

супіщаних ґрунтах. Ми з вами повинні звернути увагу на рослинність, що переважає у цих 

насадженнях та прояв сезонних явищ.  

 Зверніть увагу, що дерново-підзолисті ґрунти є основними у зоні Малого Полісся. 

Сформувались вони під мішаними і сосновими лісами в умовах промивного типу водного режиму 

на водно-льодовикових, алювіальних та моренних відкладах, які часто підстиляються моренами, 

кристалічними чи мергельними породами. Головною діагностичною ознакою цих ґрунтів є чітка 

диференціація на генетичні горизонти: гумусово-елювіальний (НЕ), елювіальний (Е), ілювіальний 

(І). Ґрунти мають слабку гумусованість (від 0,3-0,5% гумусу до 1,5 – 2,5%). Гумус грубий з 

великою кількістю слабомінералізованих органічних решток.  

 Сірі лісові ґрунти сформувалися під листяними дубово-грабовими лісами на лесових 

породах, а місцями – на червоно-бурих, балтських строкатих глинах. Поширені невеликими 

масивами, займають високі еродовані вододіли Волино-Подільської височини. Вони характе-

ризуються найбільш вираженим профілем підзолистого типу, близьким до дерново-підзолистих 

ґрунтів. Фізико-механічні властивості близькі до дерново-підзолистих. Вони містять мало гумусу – 

1,5-2,0%, його запаси зосереджені у малопотужному гумусово-елювіальному горизонті, тому 

загальні запаси гумусу в метровій товщі у середньому становлять близько 100 т/га.  

 Трапляються у нашій природній зоні солонцювато-солончакуваті ґрунти. Це ґрунти 

переважно вторинного засолення, утворені в результаті підтоплення, коли ґрунтові води 

піднялись до поверхні й призвели до засолення. Воно проявляється в появі вицвітів солей на 
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поверхні агрегатів у сухі періоди або коричневих плям на берегах річок, а внизу – ознаки 

оглеєння у вигляді сизувато-сірих і бурувато-іржавих плям.  

 Їх поділяють на солончакові – солі з глибини 0-30 см, а ґрунтові води – 1-3 м, і 

солончакуваті – солі глибше 30 см, а ґрунтові води – близько 3 м. Солончакуватість ґрунтів 

супроводжується їх поверхневим осолонцюванням, в результаті чого верхній шар ґрунту 

перетворюється у безструктурну масу. У вологому стані він стає в’язким, липким, а в сухому - 

щільним, злитим, бриластим. 

 ІІ. Визначення і вивчення маршруту, яким здійснюватиметься рух вихованців гуртка 

з школи до об’єкту екскурсії.  

 Для визначення і вивчення маршруту використовуємо карту місцевого лісництва та компас 

або навігтор. Маршрут прокладаємо через станції екологічної стежини.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Наука про ґрунти – ґрунтознавство, відіграє велику роль в АПК. Все більше уваги 

звертається на еродовані, закиснені або засолені ґрунтові відміни, тому вивчення типології цих 

ґрунтів та сезонних явищ у них необхідне для науково-обгрунтованого ведення лісового 

господарства. Вивчивши дану тему, ми зможемо правильно, на науковій основі, експлуатувати 

такі типи ґрунтів, висіваючи і висаджуючи на них лісові культури, що пристосовані до відповідних 

умов і отримувати високопродуктивні насадження.  

 ІV. Проведення бесіди.  

 Повідомлення теми й мети екскурсії, повторення теоретичного матеріалу. Юні 

лісівники одержують питання, на які потрібно знайти відповіді під час екскурсії.  

 1. За картою базового лісництва визначити основні типи лісових масивів та ґрунтові 

відміни, на яких вони зростають.  

 2. Визначити вплив засолених ґрунтів на формування і розвиток лісових культур.  

 3. Прослідкувати сезонні явища, характерні для головних ґрунтових відмін.  

 4. Звернути увагу на рослинність і тваринний світ.  

 V. Інструктаж із БЖД.  

 VІ. Завдання екскурсії та її проведення.  

 Під час екскурсії:  

 - спостерігаючи об’єкти, слухати пояснення екскурсовода;  

 - вести спостереження і робити записи по ходу розповіді;  

 - проводити збір ілюстративних матеріалів для оформлення звітності.  

 Пояснення екскурсовода.  

 Сьогодні на дворі весняний день, під час якого просинається природа.  
 

 Що ви бачите?  
 

 Перед нами – сосновий бір. Оскільки серед високобонітетних сосон спостерігаємо домішку 

берези, - можна зробити висновки, що це свіжий тип лісу. На узліссі звертаємо увагу на рівни-

нність території та на дерново-підзолисті супіщані ґрунти із дерновим шаром близько 5 см. На 

поверхні ґрунту спостерігаємо діяльність дощових черв’яків. Інтенсивно рухаються лісові мурахи.  

 Ценоз лісу характеризується одноярусним деревостаном, утвореним сосною звичайною. 

Підлісок  не виражений. Трав’яно-чагарниковий покрив нещільний, складений бореальними 

видами без чіткого домінування одного із них: віхалкою гіллястою, ожикою волосистою, 

золотушником звичайним, вересом звичайним, веснівкою дволистою, щитником шартрським, 
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одинарником європейським. Спостерігаємо добре розвинений моховий ярус з плевроція 

Шребера і диктрана зморшкуватого.  

 Робимо висновки, що ми знаходимося у зеленомоховому сосновому лісі. В процесі бесіди 

звертається увага на те, що під час рубок головного користування на ділянках, зайнятих 

хвойними, формуються березняки, дрібнолистяні (береза та осика) і широколистяні породи, а 

також чагарники й трав’янисті рослини. Це сприяє більш інтенсивному біологічному колообігу 

азоту і зольних елементів у порівнянні з хвойними породами. Тому ґрунти під березняками 

щорічно отримують з опадом більше азоту, кальцію, калію, сірки та фосфору, аніж під ялиновими 

і сосновими лісами. Листя берези швидше мінералізується.  

Рухаючись далі рівнинною територією, переходимо у дубово-сосновий ліс. Ці ліси 

ценотично й екологічно пов’язані з дубовими лісами, тому спостерігаємо неморальні види 

рослин.  

Визначивши переважаючі типи ґрунтів, характеризуємо вплив на них широколистяних 

порід, чагарників і трав’янистих рослин, обов’язково звертаємо увагу на дотримання правил 

змішування листяних та хвойних порід. Так, участь у складі хвойних насаджень  широколистяних 

порід позитивно впливає на лісорослинні властивості ґрунту і сприяє збагаченню його м’яким 

перегноєм, рухомими формами азоту, зольними елементами, насичення гумусу й мінеральних 

колоїдів основами та ін.  

Звертаємо увагу на ґрунтовий покрив. Органічний опад і кореневі виділення, в залежності 

від деревних порід або їх груп, по різному впливають на склад ґрунтової мікрофлори, а 

відповідно, й на процеси розкладання опаду. Характерними ґрунтами цієї місцевості є дерново-

підзолисті супіщані, в яких чітко виділяються прошарки суглинків. Трапляються ділянки сірих 

лісових ґрунтів з помірним, але достатнім зволоженням.  

Учасники екскурсії спостерігають об’єкти, слухають пояснення екскурсовода, роблять 

записи та фото.  

Екскурсовод продовжує розповідь. Зверніть увагу, у цьому лісі чітко виражена 

двоярусніть. Верхній, 1-й ярус, утворює сосна звичайна. Іноді домішку цього ярусу формує 

береза повисла. Незважаючи на свою потужність, дуб зростає у другому ярусі. Його ярус менш 

густий і бонітет нижчий, аніж сосни.  

У підліску домінує крушина ламка, трапляється ліщина звичайна. Трав’яно-чагарниковий 

покрив відрізняється видовим багатством. Основу флористичного ядра складають переважно 

бореальні види з домішкою неморальних. У складі видів – чорниця, щитник шартрський, ожика 

волосиста, веснівка дволиста, ортилія однобока.  

Групу неморальних видів утворюють купина пахуча, перлівка поникла, яглиця звичайна, 

зірочник ланцетовидний.  

Для спостереження засолених ґрунтів, з характеристикою яких юні лісівники вже 

ознайомилися, переходимо на береги річки. Засоленість берегів проявляється у вигляді 

коричневих плям. Рослинність тут бідна.  

Із дерев’янистих рослин виявляємо різні види верб (ламка, козяча, прудка), а на річковій 

терасі спостерігаємо осоки, очерет, із видів різнотрав’я – вовче тіло болотне, вербозілля 

звичайне, смовдь болотну.  

Вихованці гуртка роблять висновки про залежність лісової рослинності від ґрунтових 

відмін та вплив лісового біогеоценозу на формування ґрунтів.  

VІІ. Підведення підсумків.  
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 Увага! При підведенні підсумків бажано відібрати зразки для проведення досліджень на 

кислотність ґрунту. Оформлення письмового звіту про екскурсію. 

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготуватися до практичної роботи № 21 на тему «Визначення кислотності лісового 

ґрунту».  

 

Заняття 57  
  

Тема. Практична робота № 21. Визначення кислотності лісового ґрунту.  

 Мета. Закріпити знання про кислотність ґрунту, її значення для росту і розвитку деревної 

рослинності, навчити визначати кислотність, розробляти рекомендації щодо нейтралізації ґрунтів, 

продовжувати формувати уміння й навички проводити польові досліди та роботи із хімічними 

реактивами і посудом. Навчити використовувати сучасне обладнання для добору інформації, 

виконувати експериментальні завдання використовуючи знання з інших предметів.  

 Обладнання. Колби з ґрунтом та водою, індикатори: лакмус і лакмусовий папір, метило-

вий оранжевий, розчин КСl, складчастий фільтр, піпетки, хімічні стакани, розчин NaOH, 

фенолфталеїн, нагрівальні прилади, сірники.  

 Базові поняття та терміни. Кислотність ґрунту, її значення для росту і розвитку 

деревної рослинності, індикатори, нейтралізація, рекомендації.   

 Тип заняття. Формування нових знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Оформлення результатів досліджень.  

 VІ. Підведення підсумків проведеної практичної роботи.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід роботи 

 І. Організаційний етап.  

 1. Забезпечення лабораторним посудом, реактивами, водними витяжками лісових ґрунтів.  

 2. Повторення правил безпеки під час поводження з лабораторним посудом та хімічними 

реактивами.  

 3. Інструктаж з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Дайте визначення кислотам.  

 2. Якими хімічними властивостями характеризуються кислоти?  

 3. Що таке індикатори? Які індикатори ви знаєте і як за їхньою допомогою можна 

визначити кислоти?  

 4. Дайте визначення лугам. Якими хімічними властивостями вони характеризуються?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Кислотність ґрунту має велике значення для росту та розвитку не тільки деревної 

рослинності, а й сільськогосподарських рослин, тому, що від неї значною мірою залежить 

засвоєння рослинами поживних речовин ґрунту і добрив, мінералізація органічної речовини тощо.  
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 Для правильного розміщення культур у сівозміні, інтенсивного лісорозведення потрібно 

навчитися визначати кислотність та розробляти рекомендації щодо нейтралізації ґрунтів під різні 

лісогосподарські культури.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  
  

 4.1. Відбір зразків для проведення досліджень і проведення досліджень за допомогою 

індикаторів. Розповідь.  
 

 На ріст і розвиток лісової рослинності, мікробіологічні, хімічні й біохімічні процеси великий 

вплив має реакція ґрунту. Від неї значною мірою залежить засвоєння рослинами поживних 

речовин ґрунту та добрив, мінералізація органічної речовини тощо.  

 Кислотність ґрунту зумовлюється йонами Гідрогену й Алюмінію. При високій кислотності 

пригнічується ріст та розвиток як дерев’янистих, так і трав’янистих рослин. Пригнічується також 

життєдіяльність нітрифікаторів та амоніфікаторів і інших корисних мікроорганізмів.  

 Зразки для проведення дослідів заготовляємо у кварталах, що характеризуються 

однаковими ґрунтовими відмінами. Спочатку знімаємо верхній дернистий горизонт.  

 Ґрунт для досліджень відбираємо на глибині до 10 см і поміщаємо в лабораторні колби 

або інші ємності, вказуючи на етикетці номери кварталу й виділу.  

 При відборі зразків звертаємо увагу вихованців гуртка на рослинність. Якщо на території 

лісових масивів зростають представники хвощових, можна стверджувати, що ґрунти – кислі.  

 Біоіндикаторами кислих ґрунтів є сфагнум, зелені мохи, чорниця, брусниця, багно, калюж-

ниця болотна, сухоцвіт, жовтець отруйний, мучниця, білозір болотний, фіалка собача, сердечник 

луговий, куничник наземний, папороть чоловіча, медунка неясна, зеленчук, осока волосиста, 

малина, вероніка довголиста, орляк та інші. Із дерев’янистих рослин – представники хвойних.  
 

 4.2. Визначення кислотності за допомогою індикаторів.  
 

 В класі учнівського лісництва ґрунт розчиняємо у воді. Для цього 100 г ґрунту вміщуємо в 

колбу на 500 мл, доливаємо 250 мл води і збовтуємо. Після розчинення вміст колби фільтруємо 

крізь фільтр. У випадку, якщо фільтрування пройшло недостатньо – процедуру повторюємо.  

 Визначаємо кислотність ґрунту індикаторами. До фільтрату краплинами додаємо 

індикатори. При кислій реакції ґрунту лакмус червоніє, метиловий оранжевий стає рожевим.  
 

 4.3. Визначення загальної обмінної кислотності.  
  

 Хід аналізу. 100 г ґрунту вміщуємо в колбу на 500 мл. Доливаємо 250 мл 1 н. розчину KCl і 

збовтуємо протягом 1 год. У випадку, якщо відібрані зразки із торф’яних ґрунтів, співвідношення 

ґрунту до розчину беремо 1:5, збовтування суспензії можна замінити кип’ятінням протягом 5 хв. 

 Після цього витяжку фільтруємо крізь беззольний складчастий фільтр. 50 мл фільтрату, 

переносимо у колбу або хімічний стакан, кип’ятимо протягом 5 хв для видалення СО2 і титруємо у 

гарячому стані 0,01 н. розчином NaOH у присутності 3-5 крапель фенолфталеїну до слабко 

рожевого забарвлення. Кількість 0,01 н. розчину NaOH, витрачена на титрування 50 мл витяжки, 

характеризує загальну обмінну кислотність у масі ґрунту, що припадає на об’єм фільтрату. 

 Обмінну кислотність (х), в мг-екв на 100 г ґрунту, обчислюють за формулою: 

    𝑥 =
а·0,01· 100

𝑚
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де а – кількість точно 0,01 н. розчину NaOH, витраченого на титрування витяжки, мл; m - 

розрахункова маса ґрунту, г; 0,01 – нормальність лугу для перерахунку результатів аналізу, мг-

екв (1 мл нормального розчину містить 1 мг-екв); 100 - для перерахунку на 100 г ґрунту. 

 Якщо для титрування беремо 50 мл витяжки, то формула матиме вигляд: 

Х=А × 0,05.  

Кислотність ґрунту в природі можна визначати також рослинами-індикаторами.  

Ознайомившись із інструкцією, гуртківці починають виконання практичної роботи. 

 V. Оформлення результатів досліджень.  

 Зробивши обчислення вихованці гуртка оформляють результати досліджень, роблять 

висновки про кислотність відібраних для досліджень ґрунтів.  

 VІ. Підведення підсумків проведеної практичної роботи.  

 Юні лісівники роблять висновки про важливість хімічної реакції ґрунту для росту й 

розвитку лісових рослин, і що кислотність ґрунту можна визначити: 1) за допомогою рослин-

індикаторів; 2) застосуванням хімічних індикаторів; 3) проведенням хімічних дослідів. 

 V. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підготуватися до практичної роботи № 22 на тему «Абіотичні чинники життя лісу».  

 

Заняття 58  
 

 Тема. Практична робота № 22. Вплив абіотичних чинників на стан дерев у лісі та на 

відкритому просторі.  

 Мета. Закріпити знання про вплив абіотичних чинників на стан дерев у лісі та на 

відкритому просторі, показати вплив типів освітлення на розвиток деревостану, горизонтальну 

зональність лісів, вплив атмосфери, ґрунтів, вологи на поширення, ріст і розвиток лісів. 

Формувати вміння пояснювати взаємозв’язок лісу із середовищем, основні закономірності дії 

абіотичних чинників, шляхи пристосування лісу до умов існування.  

 Обладнання. Зошити, олівці, карта-схема лісництва.  

 Базові поняття та терміни. Абіотичні чинники, типи освітлення, горизонтальна зона-

льність, ґрунти, волога, ріст і розвиток лісів, взаємозв’язок лісу із середовищем, лісова ксерохора.  

 Тип заняття. Заняття-практикум. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Підведення підсумків проведеної практичної роботи.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 Практична робота проводиться в лісовому масиві.  

 Ознайомлення із метеорологічним календарем. 

 1. Погодження і вивчення схеми маршруту;  

 2. Визначення лісових кварталів для проведення практичної роботи;  

 3. Інструктаж із БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  
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 Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. Які чинники називаються абіотичними? Перерахуйте відомі вам абіотичні чинники.  

2. Які типи освітлення ви знаєте?  

3. Як різні типи освітлення впливають на ріст і розвиток деревостану, горизонтальну 

зональність лісів.  

4. Охарактеризуйте вплив атмосфери, ґрунтів, вологи на поширення, ріст і розвиток лісів. 

 5. Сформулюйте основні закономірності дії абіотичних чинників.   

6. Пригадайте шкалу тіньовитривалості деревних порід і чагарників.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Для науково-обґрунтованого ведення лісового господарства фахівцю необхідні знання про 

вплив абіотичних чинників на стан дерев у лісі та на відкритому просторі, типів освітлення на 

розвиток деревостану, горизонтальну зональність лісів, вплив атмосфери, ґрунтів, вологи на 

поширення, ріст і розвиток лісів.  

 Під час виконання практичної роботи ви зможете удосконалити теоретичні знання, 

навчитеся вирішувати поставлені вам завдання.  

 ІІІ. Виконання практичної роботи.  

 1. Розподіл юних лісівників по ланках.  

 2. Рух по раніше визначеному маршруту.  

 3. Прибувши у лісовий масив, кожна з ланок отримує індивідуальне завдання.  

 Ланка №1: вивчити, застосовуючи шкалу тіньовитривалості, відношення деревних порід 

до світла, використати набуті знання для доведення впливу тепла на горизонтальну і 

вертикальну поясність лісів, звернути увагу впливу рельєфу на тепловий режим.  

 Ланка №2: рухаючись повз промислові підприємства, звернути увагу на вплив газів і диму 

на ліс, зробити відповідні висновки, охарактеризувати вплив вітру на форму дерев й стовбурів, 

обґрунтувати необхідність створення полезахисних лісосмуг.  

 Ланка №3: вивчити відношення деревних порід до вологи, сезонний хід опадів і 

випаровування, його вплив на водний режим, засухостійкість і вологолюбність деревних порід, 

вплив заболоченості на ліс, дати поняття лісової ксерохори на практиці, звернути увагу впливу 

густоти деревостану на вологість ґрунту, природний стік та гідробаланс. Навчитися розрізняти 

поверхневий і внутрішній стоки.  

 Ланка №4: вивчити ґрунтові відміни досліджуваних кварталів, виявити органічний опад, 

лісову підстилку, навчитися класифікувати місцезростання лісів по родючості (трофності) ґрунтів, 

прослідкувати основні закономірності дії абіотичних факторів на ліс.  

 Отримавши завдання і рухаючись у напрямку лісових кварталів, виконавці практичної 

роботи визначають типи ґрунтів, від яких залежить типологія лісу, виконують завдання, відповідно 

занотовуючи дані досліджень у зошити та підкріплюючи побачене і виконане фотознімками.  

 V. Підведення підсумків заняття.  

 Після виконання завдань, за звуковим сигналом усі збираються у завчасно обумовленому 

місці. Ланкові звітують про виконану роботу, підтверджуючи свої слова фотодокументами. 

Виясняють проблемні питання, які виникли під час виконання практичної роботи.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Оформити практичну роботу.  
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Заняття 59  
  

Тема. Ліс і середовище. Класифікація факторів середовища. Специфічність 

екологічних факторів. Співвідношення понять «біогеоценоз», «екосистема».  

Мета. Дати поняття про ліс як елемент географічного ландшафту, що характеризується 

єдністю організмів і середовища. Вивчити етапи зародження порівняльної екології в лісівництві. 

Навчити класифікувати фактори середовища. Розрізняти абіотичні та біотичні фактори,  

специфічність екологічних факторів, співвідношення понять «біогеоценоз», «екосистема».  

 Обладнання. Підручник «Лісознавство», географічна карта «Рослинності світу», портрети 

Г.Ф. Морозова, Г.М. Висоцького, таблиця «Класифікація факторів середовища», комп’ютери.  

 Базові поняття та терміни. Середовище існування, порівняльна екологія, 

географічний ландшафт, єдність організмів і середовища, абіотичні та біотичні фактори.  

 Тип заняття. Вивчення  нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід проведення заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Забезпечення роздавальним та дидактичним матеріалом, налаштування на 

робочий лад.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда.  

 1. Дайте визначення поняття ліс.  

 2. Сформулюйте поняття лісостан і деревостан.  

 3. Пригадайте визначення понять: підлісок, самосів, підріст та фази розвитку деревостану.  

 4. Які чинники життя лісу називаються абіотичними? Перерахуйте їх.  

 5. На якому із материків земної поверхні відсутні ліси? Чому?  

 6. Охарактеризуйте структуру лісового масиву.  

 7. Які способи розмноження лісових деревних і чагарникових порід ви знаєте?  

 8. Назвіть засновників лісівничої науки.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Пригадавши матеріали шкільних курсів природознавства, біології, географії, екології,  

вихованці гуртка самі мотивують необхідність отримання знань з даної теми.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
  

 4.1. Ліс як елемент географічного ландшафту, що характеризується єдністю 

організмів та середовища. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Отже, ліс – характерний елемент географічного ландшафту, що є досить складним 

комплексом географічного середовища.  
 

 Як ви думаєте, яка найважливіша ознака лісового масиву?  
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 Найважливішою ознакою лісу є панівне положення деревних рослин (фанерофітів). У  

якості елемента географічного ландшафту ліс може відноситися в різних випадках до різних 

ландшафтних таксометричних одиниць – урочищ, типів земель тощо. Найважливішою 

структурно-географічною його ознакою є комплексна будова, в яку входять всі елементи 

географічного середовища – рослини, ґрунти, атмосфера. Уява про ліс як про комплекс лісової 

рослинності й відповідного їй географічного середовища називається у лісівників і екологів 

єдністю організмів та середовища, у ботаніків і зоологів – екосистемою або біогеоценозом.  

 Г.Ф. Морозов і Г.М. Висоцький були прибічниками визнання середовища найважливішим 

фактором росту й розвитку лісу. Г.Ф. Морозов вважав середовище найважливішою складовою 

частиною лісу. Г.М. Висоцький поділяв середовище на дві категорії:  

1) середовище внутрішнє, в межах стромо- і ризосфери, тобто між верхівками дерев 

(зверху) та останніми кореневими закінченнями (знизу);  

2) середовище зовнішнє, що оточує лісовий масив із усіх боків.  

 А тепер давайте спробуємо дати визначення лісу (юні лісівники пропонують свої 

варіанти тверджень). Робимо висновки і даємо правильне визначення.  

 Ліс – взаємопроникна єдність, взаємодіючий комплекс лісових рослин, тварин і 

зайнятого ними середовища (ґрунту та атмосфери).  

 (При розгляді зміни рослинних угруповань, формацій і геоландшафтів, при аналізі 

кожного конкретного факту, що відноситься до цього питання, важливо оцінювати роль 

організмів і середовища, їх взаємовідносин на основі положень матеріалістичної діалектики).  

 Середовище є основною, первинною умовою життя організмів. Організми та їх 

угрупування є вторинними по відношенню до середовища. 

 Ґрунт, волога, повітря й інші елементи середовища є постійним джерелом живлення 

рослинних організмів. Обмін речовин між організмами і середовищем – найважливіший життєвий 

процес, що визначає єдність організмів та середовища. Тому, будь-які зміни в середовищі 

викликають відповідні зміни в складі, будові і функціях організмів, у складі, будові та 

продуктивності рослинних угруповань.  

 Єдність організмів і середовища показують перш за все їх взаємну відповідність. В 

природному лісі невідповідність між умовами середовища та вимогами організмів виступає в 

якості найбільш поширених причин зміни деревостану, його складу, будови і продуктивності. Але 

зміна середовища дуже часто виникає в результаті діяльності самих організмів, особливо 

внаслідок зміни складу рослинних угруповань, появи нових видів рослин, а також довготривалого 

існування рослинних угруповань, що призводить до зміни кліматичних, ґрунтових та інших умов. 

 Зміна середовища, що викликана рослинними угрупованнями, так як і зміни, які проходять 

в результаті інших причин, тільки змінюють попередню єдність організмів та середовища новою 

їх єдністю.  

 Відповідно, єдність організмів і середовища включає в себе також і момент протиріччя між 

середовищем та організмами. Вона тільки не допускає розриву між організмами і середовищем. 

Єдність організмів та середовища виключає уявлення про незалежний від середовища розвиток 

організмів і їх угруповань.  

 Г.Ф. Морозов писав, що «в лісі внутрішні взаємовідносини елементів між собою 

підкоряються зовнішнім умовам ґрунту, клімату, а тому ліс являє собою складний організм, всі 

внутрішні частини якого і всі боки життя відповідають одне одному: порушення такого міцного 
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зв’язку в будь-якому місці призводить через деякий час до встановлення попереднього порядку, 

переважно так, як це буває в організмі».  
 

 4.2. Зародження порівняльної екології в лісівництві. Бесіда.  
 

 Пригадайте вчення Г.Ф. Морозова про породи-піонери. Як він диференціює дерева у 

лісонасадженнях?  
 

 Г.Ф. Морозов (1911 р.) наголошував, що лісівник К. Гребе висловлювався за створення 

«порівнювального лісівництва» за аналогією з порівнювальною морфологією і анатомією тварин. 

За переконанням К. Гребе, «принцип порівняння» влаштовує замкнутість місцевого провінційного 

лісівництва, виясняє закономірності, що керують взаємовідносинами між насадженнями та 

місцезростанням, а також лісогосподарські їх особливості.  

 Б.А. Келлер (1922 р.) висунув метод екологічних рядів, який полягав у тому, що рослинні 

угруповання, розміщені в безпосередній близькості, створюють ряди і порівнюються потім за 

ознаками їх місця розташування – за ґрунтами, вологістю, засоленістю та ін.  

 Г.М. Висоцький вивчав рослинні угруповання за «ізотопами», тобто, при рівних умовах 

рельєфу, гідрологічного режиму і ґрунтотворних порід. Ідеї К. Гребе, Г.Ф. Морозова,                  

Г.М. Висоцького, Б.А. Келлера були першими кроками порівняльної екології рослин. Проте 

методами порівняльної екології в лісівництві користувалися давно. Лісівники складали і з успіхом 

використовували в різних напрямках лісівництва шкали світлолюбності та теплолюбності 

деревних порід, а також їх вимогливість до ґрунтів і вологи. Принцип створення лісівничих шкал 

засновується на абстрагуванні однієї із суттєвих екологічних властивостей деревних порід – 

світлолюбності, теплолюбності, вологолюбності, трофності та ін. – від всіх останніх багато-

чисельних факторів відношення деревних порід до даного елементу середовища в один еколо-

гічний ряд наростаючої чи спадаючої вимогливості порід до кількісної напруги даного фактору.  

 Г.Ф. Морозов писав: «Гюнтер в історичному огляді науки географії говорить, що 

багатообіцяюча вітка ботанічної географії – екологія рослин, висунута вперед працями Рейтера і 

Вармінга, по суті представляє собою розширення проблеми, на яку звернули нашу увагу, 

трактуючи її тільки у вузьких межах, лісівнича наука через посередництво своєї гілки – 

Standortslehre. Ботаніки Льов, Шрьотер і Кірхнер у своїй приватній екології квіткових рослин при 

характеристиці хвойних порід звертають увагу на те, що головним матеріалом слугували лісівничі 

роботи («Вчення про типи насаджень», 1930 р., с. 15). Цими словами Г.Ф. Морозов характеризує 

наукову цінність лісівничих досліджень для розвитку екології рослин. Окрім цього, Г.Ф. Морозов 

показав як шляхом порівняння і встановлення відносних істин лісівнича практика накопичувала 

знання про ліс. «У перших посібниках по лісівництву намагання науково обґрунтувати норми, 

маючі на увазі перетворити дійсність, нерозривно в’язалося із викладкою технічних прийомів у 

лісі взагалі, в лісах із різних порід частково; тільки поступово, в міру накопичення досвіду 

з’явилась можливість виносити суму знань за «лапки»». Наприклад, тіньовитривалість визначає 

успіх лісовідновлення, вона може з’явитися в числі головних моментів при визначенні порядку 

змішування порід і т. д., тоді тіньовитривалість порід можна винести в особливий розділ. Звідси 

виникає вчення про відношення порід до світла.  

 «Сума знань, накопичена в процесі аналізу дослідних даних – це і є перетворення «речей 

у собі» у «речі для нас», «невідомого у відоме». Метод порівнювального вивчення у лісівництві 

був завжди головним і успішним, а лісівничий досвід – найбільш багатим джерелом теорії 

лісівництва, вчення про ліс у розумінні Г. Ф. Морозова.  
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 4.3. Екологічні фактори. Класифікація факторів середовища. Розповідь з елементами 

бесіди.  
 

 Отже, найбільш специфічними елементами лісу є дерева, у меншому ступені – чагарники 

та інші рослини із порівняно коротким періодом життя. Термін життя дерев, що вимірюється 

століттями, їх потужний розвиток в наземному й підземному середовищі – головні особливості 

лісу. Ліс – могутнє рослинне угруповання, що накладає відбиток на територію, яку займає, на її 

клімат і ґрунт. Між лісовою рослинністю й середовищем спостерігається взаємозв’язок: з одного 

боку, рослинність є відображенням і продуктом середовища; з іншого – вона змінює навколишнє 

середовище.  Під середовищем розуміють перш за все ґрунтово-кліматичні умови.  

 Склад природних лісів, їх будова, продуктивність, ріст штучних насаджень є всебічним 

відображенням ґрунтів і клімату. Але у взаємовідносини із середовищем вступає перш за все не 

ліс як біоценоз, а окремі утворюючі ліс організми – дерева.  

 Ліс інколи називають організмом. Це потрібно вважати перебільшенням. Ліс являє собою 

дуже зріджену систему частин, що його складають, перш за все дерева. Зв’язки між ними хоч і 

дуже складні, тісні й необхідні для існування лісу в його типовому вигляді, не мають багато 

спільного з тими зв’язками, які існують всередині організму, між його органами.  

 Не потрібно проводити різких меж між рослинами і середовищем. Для кожної рослини 

середовищем є не тільки ґрунти та атмосфера, але й і її сусіди, тому що вплив всіх останніх 

рослин на дану рослину принципово не відрізняється від впливу клімату й ґрунтів. Точно так же 

не можна провести різкої межі між окремою рослиною і всім його середовищем, тому що в 

процесі життя рослин і зміни поколінь середовище переходить (перетворюється) в рослини, а 

останні - в середовище. Все це може проходити повільно й непомітно. Наприклад, не завжди 

легко визначити коли, з якого моменту карбонатну кислоту повітря і ґрунтову вологу разом із 

розчиненими в ній поживними речовинами, ввібраними рослинами, можна перестати вважати 

елементом середовища й рахувати складовою частиною організму. Листки та хвоя відмирають 

на дереві. Відповідно, ще до того, як упасти на землю і ввійти у склад лісової підстилки, вони 

стають елементом середовища. В класифікацію екологічних факторів вміщуються не тільки 

фактори клімату, ґрунту, фауни тощо, але й самі рослини, тим паче, що вони можуть суттєво 

змінювати зайняте ними середовище.  

 Фактори середовища поділяються на три групи: абіотичні, біотичні та антропогенні.  

 До останніх відносяться фактори людської культури.  
  

 Перерахуйте абіотичні фактори життя лісу. Як вони впливають на типологію, ріст і 

розвиток лісових екосистем?  
 

 Абіотичні фактори, або фактори неорганічної природи, можна поділити на три категорії: 

кліматичні, едафічні та геологічні.  

 Кліматичні фактори (точніше – атмосферні, або фактори наземного середовища): світло, 

тепло, опади (прямі і конденсаційні), вологість повітря, випаровування, вуглекислий газ та ін., 

атмосферне електричне поле (блискавка, що викликає лісові пожежі), а також режими 

кліматичних факторів, що визначають проходження стадій росту і розвитку організмів.  

 Едафічні (фактори «підземного» середовища, або ґрунтової родючості): ґрунтова волога 

та розчинені в ній, доступні кореням, поживні речовини; концентрація ґрунтового розчину, його 

кислотність і ступінь окиснення, отруйні речовини ґрунту; комплекс фізичних властивостей – 
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механічний склад, проникність, аерація, водні й теплові властивості; об’єм коренедоступної 

товщини ґрунту – ризосфери, лісова підстилка та ін.  

 Геологічні фактори: гірські породи, що входять до складу ризосфери; поверхневий стік, 

викликаний ерозією схилів, паводки, алювіальні процеси, землетруси, морські припливи і 

відпливи, вулканічна діяльність тощо.  
 

 Що вивчає біологія? Які, на вашу думку, фактори можна віднести до біотичних?  
 

 До біотичних факторів належать рослини і тварини. До категорії рослинних факторів 

відносять не тільки вплив на ліс трав’янистої, мохової, лишайникової, грибної, бактеріальної 

флори, але й і дерев’янистої рослинності, тобто вплив дерев одних на інші – ценотичний фактор.  
  

 Пригадайте поняття про гостроту  конкуренції в деревостанах. Як вона впливає на 

деревну рослинність?  
  

 В категорію зоологічних факторів входять представники тваринного світу. Розрізняють 

біоценологічні (ценотичні) фактори, що представляють ту категорію біотичних факторів, яка 

визначається взаємовідносинами між організмами. Ценотичні фактори повністю не вкладаються 

в раніше перераховані категорії, хоч в основі своїй від них принципово не відрізняються. 

 Наприклад, дерева, що зростають в лісі, відрізняються від дерев, які ростуть на просторі 

біоценотично. Тіньовитривалі деревні породи – спадково закріплений продукт природного відбору 

в біоценозах, це є результат біоценотичного фактора.  
 

 Перерахуйте антропогенні фактори. 
 

 До факторів людської культури (антропогенних) відносяться: рубка лісу, корчування пнів, 

польові культури на вирубках, сінокоси, випасання худоби тощо. Вони вносять у дику природу 

лісу суттєві зміни, перетворюють її. Звідси назви лісів первинні і вторинні.  

Отже, як бачите, запропонована класифікація не відрізняється ні деталізацією, ні 

строгістю поділу. В більшості випадків між окремими факторами і їх групами неможливо 

встановити різкі межі. Але вона складена на наступній суттєвій основі: кожен із перерахованих 

факторів може проявити свої специфічні особливості впливу на склад насаджень, на їх будову та 

продуктивність, на анатомічну будову й хімічний склад деревини, на трав’яний покрив і на інші 

сторони життя лісу та окремих його компонентів.  

 Незважаючи на те, що фактори росту не можуть вплинути на себе інакше, як у взаємодії і 

безперервних змінах своєї інтенсивності, кожен із них все ж зберігає деяку частину самостійності 

у своєму впливі на рослинність. Отже, взаємодія екологічних факторів не впливає на зміну 

якісних особливостей; вона не є простим їх додаванням або множенням. Взаємодіючи між собою, 

екологічні фактори продовжують впливати на рослину кожен по своєму.  

 Наприклад, кожній деревній породі притаманні характерні їй  риси світлолюбності, волого -

любності, відношення до ґрунтової родючості та ін., її можна охарактеризувати з кожного цього 

боку особливо. Сосна світлолюбна, посухостійка й маловимоглива до ґрунтових умов. Вільха чор-

на світлолюбна і вологолюбна, тобто у цієї породи спостерігається інша, аніж у сосни, комбінація 

ознак: світлолюбність у сосни, що поєднується із сухолюбністю, у вільхи поєднується з воло -

голюбністю і, таким чином, зберігає свою відносну самостійність (специфічність) в інших умовах.  

 Специфічний вплив групи геологічних факторів легко прослідкувати на прикладі заплавних 

лісів. Ліси в такій зоні створюються й ростуть під впливом тих же кліматичних та едафічних 
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факторів, як і у всіх інших умовах, але склад таких лісів своєрідний – переважають верби й 

тополі. Це швидкорослі породи, що характеризуються великою кількістю форм насінного і 

вегетативного відтворення, інтенсивною транспірацією та іншими особливостями. Ті обставини, 

що заплавний ліс складається з таких порід, відображають перш за все неспокійну обстановку 

зростання, чергування весняних паводків з літнім пересиханням, змивів і намивів ґрунту. Це 

екологічні фактори особливого геологічного типу, що по-своєму впливають на ліс, 

відображаючись у його складі, продуктивності, відтворенні та інших якостях.  

Наявність чи відсутність в складі лісу рослин з характерною вимогливістю до мінерального 

живлення є відображенням специфічності ґрунтових умов, кислотності ґрунту, його азотного 

режиму. В умовах, де змінюється тільки кількісний бік одного якого-небудь фактора росту, також 

спостерігається відносно самостійний його вплив на рослинність, який виявляється у змінах про-

дуктивності насаджень (бонітету). Але кількісні зміни напруженості факторів середовища можуть 

при деяких умовах викликати якісні зміни лісу: змінюється склад порід, будова насаджень тощо .  

 Нестача або надлишок у ґрунті рухомих сполук вапна, азоту, фосфору й калію 

відображається на формі та забарвленні листків. За зміненою формою і забарвленням листків 

можна робити висновки про нестачу у ґрунті таких елементів, як азот, фосфор, калій та ін.; корис-

туючись цими ознаками, коригують норми внесення добрив. Специфічність факторів середовища 

і їх впливу на ліс називають «рівнозначністю та незамінністю факторів життя рослин».  

 Фактори життя рослин поділяються на дві категорії: земні і космічні. Земні фактори в 

лісівництві називають едафічними, космічні – атмосферними або кліматичними. «В ці дві 

категорії, писав В.Р. Вільямс, вкладаються чотири групи факторів життя або умов життя зелених 

культурних рослин: це світло й тепло – два космічних фактори, вода і елементи живлення – дві 

групи земних факторів». Рівнозначність цих груп факторів полягає в тому, що між ними немає ні 

більш, ні менш важливих, незалежно від кількісної потреби в них рослин.  

Рослина може вимагати малих кількостей речовин (наприклад заліза), але якщо його 

немає в наявності - життя рослин припиняється, як і в тому випадку, коли відсутня наявність фак-

тора, що вбирається рослиною у великій кількості, наприклад води, світла, карбонатної кислоти, 

кисню. Кількісна взаємодія між організмом та факторами його життя також швидко призводять до 

глибоких якісних змін в умовах середовища його розвитку. Кількісні зміни одного фактора тягнуть 

за собою не тільки кількісні зміни всіх інших факторів, але й зміну відношення до них організму.  

Так формуються екологічні ряди, що являють сукупність рослинних угруповань 

(фітоценозів), які розміщуються відповідно до наростання або зменшення якогось окремого 

фактору (вологості, засолення ґрунтів та ін.) чи кількох факторів. Наприклад, боровий екологічний 

ряд, в результаті ступеня зволоження формує сухі (А1), свіжі (А2), вологі (А3), сирі  (А4) та мокрі 

(А5) типи лісу, які сформовані із сосни звичайної та берези повислої, що відповідають бідним 

ґрунтовим умовам. В боровому ряду ґрунти піщані, за генетичними типами змінюються 

послідовно від дрібнодернових в сухому і свіжому борах через підзолисті ґрунти у вологому і 

сирому бору до торфових ґрунтів мокрого бору і глеювато-підзолистих в сирому  до торф’янистих 

ґрунтів мокрого бору на сфагновому болоті. 

 Велику зацікавленість викликає форма кількісно-якісних змін в біоценозі як в системі 

організмів так і середовища. Виявляється, що часто кількісні зміни середовища викликають якісні 

зміни і навпаки, якісні зміни організмів здатні викликати кількісні зміни середовища.  

 Ще донедавна панувало уявлення про прямі й побічні фактори середовища, які поставили 

перед собою завдання пояснити важливі явища із життя біоценозів, особливо взаємовідношення 
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організмів із середовищем. Відповідно до цього уявлення рельєф, ґрунт, клімат – тільки 

побічнодіючі фактори середовища, а вода, поживні речовини, температура – тільки прямодіючі.  

 Ці помилкові твердження зіграли негативну роль в лісівництві.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон».  

 Бесіда за запитаннями.  

 1. Дайте визначення лісу як елемента географічного ландшафту.  

 2. Назвіть найважливішу ознаку лісу.  

 3. Що вам відомо про зародження порівняльної екології в лісівництві?  

 4. Класифікуйте фактори середовища. Як вони впливають на екологію лісу?  

 5. Які ще фактори, окрім клімату, ґрунту, фауни входять у класифікацію?  

 6. Покажіть антропогенний вплив на лісові біогеоценози.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 Вихованці гуртка роблять висновки про ліс як взаємопроникну єдність, взаємодіючий 

комплекс лісових рослин, тварин і зайнятого ними середовища, як елемент географічного 

ландшафту, що характеризується єдністю організмів та середовища, про боровий екологічний 

ряд, в результаті якого формуються різнотипові лісові масиви за зволоженням, етапи зародження 

порівняльної екології в лісівництві. Відзначають, що сьогодні вони навчилися класифікувати 

фактори середовища, розрізняти специфічність екологічних факторів, співвідношення понять 

«біогеоценоз», «екосистема».  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Із курсів «Біології», «Природознавства», «Екології» повторити матеріал про види та 

компоненти екосистем.  

  

Заняття 60  
  

Тема. Рельєф і вік як форми взаємодії екологічних факторів. Компоненти 

екосистеми та її просторова структура. Рельєф як розподільник зволоження.  

 Мета. Дати поняття про взаємодію екологічних факторів на прикладі рельєфу й віку, 

довести, що рельєф - категорія просторова і є розподільником зволоження, світла і тепла. 

Закріпити знання про компоненти екосистеми, вивчити її просторову структуру. Навчитися 

визначати вплив рельєфу на ріст лісових масивів у конкретних випадках. Формувати вміння 

характеризувати рельєф і вік як форми взаємодії екологічних факторів.  

 Обладнання. Таблиці: «Форми рельєфу земної поверхні», «Просторова структура 

екосистем», колекція деревини різновікових рослин, підручники, посібники, комп’ютерна техніка.  

 Базові поняття та терміни. Екологічні фактори, просторова структура, компоненти 

екосистеми, рельєф.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V.  Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  
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Хід заняття  

 І. Організаційний етап. Прийом «Аукціон».  

 Психологічний настрій на продуктивну, творчу працю.  

 Вихованці гуртка, розглядаючи колекцію деревини, визначають вид та приблизний вік 

деревних рослин. 

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Асоціативне мислення. Розглядаючи таблицю «Форми рельєфу земної поверхні» дають 

визначення цьому поняттю, виділяючи низовини, височини, плоскогір’я, гори.  

 Бесіда за запитаннями:  

 1) дайте визначення екосистеми;  

 2) охарактеризуйте її компоненти та просторову структуру.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 На сьогоднішньому занятті ви не тільки узагальните знання про рельєф, як нерівність 

земної поверхні, а й дізнаєтесь про взаємодію екологічних факторів на прикладі рельєфу та віку, 

зможете довести, що рельєф – категорія просторова і є розподільником зволоження, світла і 

тепла. Також закріпите знання про компоненти екосистеми, вивчите її просторову структуру. 

Навчитеся визначати вплив рельєфу на ріст лісових масивів у конкретних випадках. 

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

 4.1. Рельєф і вік як форми взаємодії екологічних факторів. Вступне слово керівника.  
 

 Екологічними факторами прийнято вважати рельєф і вік, під яким розуміють історичний 

хід розвитку флори, рослинності та середовища. 

 Рельєф – це просторова категорія, що перерозподіляє в просторі світло, тепло, вологу і 

мінеральні багатства ґрунту. Щоб переконатися в активності рельєфу як екологічного фактора, 

потрібно пригадати світловий та тепловий режими південних і північних схилів, гідрологічний 

режим їх верхніх і нижніх частин, розвиток ерозії на схилах, що має велике значення для посе-

лення рослинності та її подальшого росту. Рельєф збільшує земну поверхню, на якій може розви-

ватися життя, вносить різноманіття в ті умови, які визначають життя на даній поверхні, напрямок і 

силу вітру, повітряний та водний дренаж, перерозподіляє сонячну енергію, впливає на опади, 

випаровування, стік, на розподіл і танення снігу, змив і ерозійні процеси, потужність ґрунту та ін.  

 Коли досліджують вплив рельєфу на ріст лісу в конкретних випадках, то його сприймають 

як конкретну форму: гори, рівнини, річкові долини, схили, тобто як просторово різноманітні  

комплекси ґрунтів, гірських порід, кліматичних факторів, зволоження та ін. Коли відзначають, що 

вільха чорна приурочена до знижень рельєфу, то цим показують на понижений рельєф, як на 

фактор, що створює сприятливі умови для росту вільхи чорної, перш за все – інтенсивне 

зволоження, притік в ці пониження з ґрунтовими водами поживних речовин і т.д.  

Відповідно, поняття «знижений рельєф» складається із уявлення про високий ступінь 

зволоження й про особливий режим мінеральних поживних речовин даного місцезростання.  

 Також, і екологічний «фактор часу», або вік, неможливо уявити собі інакше, як процес 

взаємодії рослин і середовища, що пов’язаний із сезонними та іншими віковими змінами. Поява 

самосіву й підросту, утворення хащі з молодняка, дальший перехід молодняка в жердняк, а потім 

у середньовікове, пристигаюче і стигле насадження – все це приклади дії фактора часу.  
 

 4.2. Рельєф як розподільник зволоження. Розповідь з елементами бесіди.  
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Як, на вашу думку, рельєф може розподіляти зволоження?  
 

 Г.М. Висоцький, розвиваючи вчення В.В. Докучаєва про географічні зони природи, зробив 

ряд важливих узагальнень, що відносяться до зв’язків між зональними рослинними формаціями, 

кліматом, рельєфом, гідрологічними, ґрунтовими умовами.  

Він узагальнив зв’язки між рельєфом і гідрологічними умовами суші, що відносяться до 

мезорельєфу, тобто до тих елементів земної поверхні, які характеризуються середньою роз-

членованістю і вимірюються метрами або декількома десятками метрів вертикальної амплітуди.  

Це яри, балки, річкові долини в рівнинній місцевості, неглибокі долини в гірському 

ландшафті.  

 Відповідно до теорії Г.М. Висоцького, будь-яка місцевість суші в гідрологічному відношенні 

може бути поділена на два основних типи рельєфу:  

1) плакор – підвищення (гірський хребет, горб, вододільне плато);  

2) плаккат – зниження (річкова тераса, балка та ін.).  

Між ними знаходиться третій елемент рельєфу – схил плакора. На плакорі може 

переважати промивний режим зволоження.  

 Такі взаємозв’язки типів рельєфу й ґрунтових вод визначають загальну тенденцію: 

плакори втрачають вологу і розчинені в ній речовини, внаслідок чого стають сухішими та бідні-

шими на поживні речовини; плаккати, вбираючи води внутрішнього і поверхневого стоку, а також 

принесений ними розчинений та дрібнозернистий матеріал, стають вологішими і багатшими на 

поживні речовини. Зволоження також залежить від типу ґрунтів та підстилаючої поверхні.  

Таким чином, загальний закон зволоження мезорельєфного і ще більше малого схилу 

можна сформулювати так: зволоження зростає від верхівки до підніжжя схилу, від плакора до 

плакката, мінімальне ж зволоження властиве верхній частині схилу. Якщо рельєф і гідрологічні 

умови сприяють виходу ґрунтових вод в нижній частині схилу або в його підніжжі, то 

закономірність, що розглядається, ще більш контрастна.  

 На рівних плакорах, в залежності від кліматичних умов, прихід вологи може відповідати то 

середнім, то нижнім частинам схилів. Схили, в свою чергу, в залежності від кліматичних умов, 

також різноманітні за зволоженням: найбільш сухі, короткі й різкі схили сонячних експозицій, а їх 

верхні частини – сухі для всього ландшафту.  

 Типові короткі мезорельєфні схили властиві балковим системам лісового ландшафту. Для 

дібров лісостепової зони типовий наступний екологічний ряд природних деревостанів вздовж 

аналогічного профілю:  

1) плакор – яглицева діброва І-ІІ бонітету;  

2) верхня частина схилу – осокова діброва ІІІ бонітету;  

3) середня частина схилу – яглицева діброва І-ІІ бонітету;  

4) нижня частина схилу – папоротникова діброва І бонітету;  

5) плаккат – таволгова (сира) діброва ІІ бонітету.   
 

4.3. Компоненти екосистеми та її просторова структура.  
 

 Пригадайте, що таке продуценти і консументи.  
 

 З біологічної точки зору в складі екосистем виділяють такі компоненти:  

 1. Неорганічні речовини (кисень, азот, вуглекислий газ, вода, фосфор, вуглець та ін.), що 

вступають в колообіги.  

 2. Органічні сполуки (вуглеводи, ліпіди).  
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 3. Повітряне, водне і субстрактне середовище, яке включає кліматичний режим та інші 

фізичні чинники.  

 4. Продуценти – автотрофні (ті, що живляться самостійно) живі організми, в основному 

зелені рослини, що створюють біомасу з хімічних сполук шляхом фотосинтезу. Найпростіші 

вміють уловлювати енергію джерел хімічних сполук, тобто здійснюють хемосинтез. Він 

спостерігається у деяких хемоавтотрофних бактерій, які використовують процес окиснення 

водню, сірки, сірководню, амоніаку, заліза як джерела енергії. Хемоавтотрофи у природних 

екосистемах відіграють відносно невелику роль, винятком є дуже важливі нітрифікуючі бактерії.  

 А. Макроконсументи – гетеротрофні (ті, що живляться не самостійно) організми. В 

основному, це тварини (фаготрофи).  

 Б. Мікроконсументи або редуценти – гетеротрофні організми (бактерії, гриби), що 

одержують енергію або при розкладанні мертвих тканин продуцентів, або шляхом поглинання 

розчиненої органічної речовини (ці організми називають сапротрофами).  

У функціональному плані виділяють такі компоненти:  

 а) потоки енергії;  

 б) колообіги речовин;  

 в) живі організми;  

 г) керуючі ланцюги зворотних зв’язків;  

 д) інформаційні потоки.  

 Компоненти екосистем знаходяться у визначених взаємозв’язках і взаємодії, що являє 

собою структуру екосистеми, яка зв’язує компоненти системи, надаючи їм спільність та цілісність.  

Стійкість взаємозв’язків і взаємодії компонентів, тобто структура, перешкоджає постійній 

зміні компонентів, утримуючи ці зміни у визначених межах, та зберігаючи систему від розпаду.  

 У структурному плані екосистеми можуть ділитися на підсистеми і блоки, що відіграють 

роль «цеглинок». У число структурних елементів входять популяції, консорції (сукупність 

різнорідних організмів, тісно пов’язаних між собою та залежних від центрального члена 

співтовариства, екологічно й просторово відособлена частина фітоценозу, що складається з  

рослин однієї або декількох близьких життєвих форм), яруси рослинності.  

 Екосистеми поділяють на монодомінантні – з одним основним видом продуцента (моно-

культура); олігодомінантні – екосистеми з кількома основними видами продуцентів і консу-ментів; 

полідомінантні – екосистеми, у котрих немає чіткої переваги невеликого числа видів над іншими.  

Ці бездомінантні екосистеми багаті розмаїттям живих організмів.  

 Межі різноманіття екосистем визначаються дією лімітуючих чинників, пристосуванням 

видів до тих чи інших умов, принципом еколого-географічного максимуму видів.  

Тобто, для нормального функціонування будь-якої екосистеми в ній повинно існувати у 

видовому співвідношенні їх стільки, щоб наступив паритет для максимального використання 

енергії із забезпечення колообігу речовин.  

 V. Закріплення знань.  

Завдання. Зобразіть схематично  просторову структуру екосистеми.  

Бесіда за запитаннями. Прийом «Шишкофон».  

 1. Доведіть, що рельєф і вік є формами взаємодії екологічних факторів.  

 2. Які узагальнення про рельєф як розподільник зволоження зробив Г.М. Висоцький?  

 3. Дайте визначення плакора та плакката.  

 4. Які компоненти, з біологічної точки зору, виділяють у складі екосистем?  
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 5. Як екосистеми поділяються в структурному плані?  

 6. Чим визначаються межі різноманіття екосистем?  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 На занятті ми вивчили взаємодію екологічних факторів на прикладі рельєфу і віку, довели, 

що рельєф – категорія просторова і є розподільником зволоження, а  вік – це процес взаємодії 

рослин і середовища, пов’язаний із сезонними та іншими  природними змінами в часі й просторі.   

Закріпили знання про компоненти екосистеми, вивчили її просторову структуру. Також 

навчилися визначати вплив рельєфу на ріст лісових масивів у конкретних випадках, схематично 

зображати просторову структуру екосистеми. Знання допоможуть нам у майбутньому краще 

засвоювати теми з біології, екології тощо.  

 V. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Проведіть спостереження за розподілом вологи на хвилясто-горбистій місцевості.  

 

Заняття 61 
  

Тема. Практична робота № 23. Схематичне зображення компонентів екосистеми.  

 Мета. Узагальнити знання з теми «Компоненти екосистеми та її просторова структура». 

Навчитися практично зображувати компоненти екосистеми, визначати її просторову структуру. 

Формувати вміння роботи зі схемами, графіками, таблицями, робити висновки про цілісність та 

саморегуляцію екосистеми лісу.  

 Обладнання. Довідкові матеріали, навчальна і наукова література, зошити, олівці, 

комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Екосистема, компоненти, просторова структура. 

 Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Підведення підсумків заняття.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи 

 І. Організаційний етап.  

 Оголошення  теми та мети заняття. Вихованці гуртка поділяються на групи та визначають 

для кожної з них основні етапи роботи.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Дайте визначення екології як науки.  

 (Екологія – це розділ біології, який вивчає закономірності взаємовідносин організмів із 

навколишнім середовищем, а також організацію і функціонування надорганізмових систем).  

 2. Які компоненти, з біологічної точки зору, виділяють у складі екосистем?  

  У функціональному плані?  

 3. Перерахуйте структурні елементи екосистеми.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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 Знання з теми «Компоненти екосистеми та її просторова структура» є важливим у 

вивченні природничих дисциплін.  

Тому, для кращого засвоєння матеріалу, ви повинні навчитися практично зображати 

компоненти екосистеми, визначати її просторову структуру, давати їй характеристику.   

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 Повторивши вивчений матеріал, гуртківці розпочинають виконання роботи.  

Роботу можна оформляти у довільному вигляді (ступінчатої піраміди, схем колообігу 

речовин та енергії тощо), показавши взаємодію абіотичних і біотичних факторів та 

врахувавши колообіг речовин і потік енергії.  
 

   Приклади виконання практичної роботи.  
 

   Схема взаємодії абіотичних і біотичних факторів. 

 

 Зображуючи компоненти біосфери у вигляді ступінчатої піраміди, потрібно пам’ятати її 

правило: на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси та енергії, яку 

запасають організми за одиницю часу, значно більша, ніж на наступних (в 5-10 разів).  
 

  Зображення компонентів біосфери у вигляді ступінчатої піраміди. 

 

Сукцесія – процес саморозвитку екосистеми, внаслідок взаємодії живих організмів між 
собою та довкіллям.  

Біосфера – частина геологічних оболонок земної кулі, заселена живими організмами:  
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 - оболонка Землі, яка перетворюється під дією живих організмів;  
 - єдина глобальна система вищого порядку.  
 

Схема колообігу речовин та енергії. 

 

  
 

Схема колообігу азоту.  
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Ноосфера – новий стан біосфери, за якого розумна діяльність людини стає основним 

чинником її розвитку.  

 V. Підведення підсумків практичної роботи.  

 Виконавши практичну роботу, вихованці гуртка обмінюються думками, презентують один 

одному матеріали оформленої роботи, виправляють допущені помилки.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.   

 Підготуватися до екскурсії на тему «Вивчення екосистем різних типів лісових насаджень».  

 

  Заняття 62  /Екскурсія/  
  

Тема. Екскурсія до лісу. Вивчення екосистем різних типів лісових насаджень.  

 Мета. Навчитися визначати взаємодію екологічних факторів на прикладі рельєфу та віку 

лісу, довести, що рельєф – категорія просторова і є розподільником зволоження. Закріпити 

знання про компоненти екосистеми. Вивчити екосистеми різних типів лісових насаджень. 

Формувати вміння розрізняти екосистеми борів, суборів, сугруд, груд, характеризувати їх.  

 Обладнання. Карта-схема лісових масивів, закріплених за учнівським лісництвом, 

компаси (навігатори), записники, олівці, фотоапарати.  

 Базові поняття та терміни. Екоценоз, екосистема, типи лісових насаджень.  

 Тип заняття.  Закріплення  знань.  

Структура екскурсії  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація проведення екскурсії.  

 ІV. Проведення екскурсії.  

 V. Підведення підсумків.  

 VІ. Рух до школи.  

 V. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід екскурсії  

 І. Організаційний етап.  

 1. Перевірка готовності до екскурсії.  

 2. Повідомлення теми, мети, схеми руху.  

 3. Інструктаж щодо проведення екскурсії.  

 4. Інструктаж з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Дайте визначення екосистеми.  

 2. Перерахуйте компоненти екосистем.  

 3. Що таке сукцесія?  

 4. Дайте визначення біосфери.  

 5. Спрогнозуйте, які типи екосистем ми сьогодні зможемо вивчити.  

 ІІІ. Мотивація проведення екскурсії.  

 Сьогодні ви практично навчитеся визначати взаємодію екологічних факторів на прикладі 

рельєфу і віку, зможете довести, що рельєф – категорія просторова і є розподільником 

зволоження, а вік – процес  взаємодії рослин і середовища у часі та просторі. Поряд з цим, також 



 

333 

 

закріпите знання про компоненти екосистеми. Зможете ознайомитися з екосистемами різних 

типів лісових насаджень.  

 ІV. Проведення екскурсії. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Рух до об’єкту екскурсії.  

 Рухаючись до об’єкту проведення екскурсії по хвилясто-горбистій місцевості, звертають 

увагу на яри, балки, річкові долини тощо. Зайшовши в лісовий масив, диференціювавши лісові 

культури на молоді, пристигаючі, стиглі та перестійні, гуртківці спостерігають взаємодію екологіч-

них факторів на прикладі рельєфу та віку, і виявивши плакор та плаккат, доводять, що рельєф – 

категорія просторова і є розподільником зволоження, а вікові особливості деревостану 

впливають на ярусність та покрив лісових територій.  

 Одна з умов – лісові масиви повинні розташовуватися недалеко від школи (до 3 км – зона 

пішохідної доступності).  

 Лісові масиви вибираються різнотипні: бори, субори, сугруди, груди. У різних типах лісів 

легше візуально визначити різницю між ґрунтовим покривом, зволоженням території, рослинністю 

та тваринним світом.  

 Наприклад, соснові ліси характеризуються бідними на поживні речовини супіщаними 

дерново-підзолистими ґрунтами. Їхні ценози характеризуються одноярусним деревостаном, 

невираженим підліском і бідним трав’янисто-чагарниковим покривом. У таких лісах також 

недостатньо розвинений тваринний світ.  

 У мішаних березово-соснових лісах з’являється крушина ламка, чорниця, брусниця, ожика 

волосиста, трапляється плаун колючий. У сирих типах лісу моховий покрив утворюють плевроцій 

Шребера, зозулин льон, левкобрій сизий. Багатший і тваринний світ, особливо розвинута 

орнітофауна. Тут частіше зустрічаються ссавці: заєць, кабан дикий, білка.  

 Найкраще розвинений тваринний світ у листяних лісах. Тут ви можете побачити сойок, 

синиць, одуда, горобців домашніх, граків та інших представників пташиного світу. Серед великих 

ссавців трапляється козуля, кабан дикий, лось. Із менших - дорогу перебігатимуть білки, 

бурозубки, повільно рухатиметься їжак.  

 В деревостані ви зможете побачити багато деревних видів: дуб звичайний, бук, клен-явір, 

клен гостролистий, березу повислу, липу серцелисту, акацію білу та інші. Із трав’янистого 

покриву милуватимуть зір весняні ефемероїди, підмаренник запашний, вороняче око звичайне, 

конвалія травнева й багато інших рослин.  

 Завдання екскурсії.  

 1. На лісових площах визначити продуценти (рослини) та консументи: рослиноїдні 

тварини, дрібні хижаки, кінцеві хижаки (якщо вам будуть такі траплятися).  

 2. Визначивши площу (10 м2), вирахувати чисельність найбільш поширених видів 

продуцентів.  

 3. Зробити фотознімки.  

 4. Зобразити компоненти біосфери у вигляді піраміди.  

 У випадку, коли різні типи лісів зростають поряд, юні лісівники розділяються на ланки. 

Кожна ланка відбирає собі для досліджень окремий лісовий виділ.  

 V. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки про взаємодію  екологічних факторів на прикладі 

рельєфу, що рельєф – категорія просторова і є розподільником зволоження. Узагальнюють 

зв’язки між рельєфом та гідрологічними умовами суші, що відносяться до мезорельєфу, тобто до 
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тих елементів земної поверхні, які характеризуються середньою розчленованістю і вимірюються 

метрами або декількома десятками метрів вертикальної амплітуди.  

 Зауважують, що на багатство та різнотиповість лісових насаджень безпосередньо впливає 

вік деревних рослин, а кожен тип лісів характеризується своєю екосистемою, яка формується на 

конкретних ґрунтових відмінах, від яких залежить лісова типологія, рослинність і тваринний світ. 

 VІ. Рух до школи.  

 Рух до школи відбувається з дотримання правил дорожнього руху.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Оформити матеріали екскурсії.  

  

Заняття 63  
  

Тема. Боровий екологічний ряд як результат ступенів зволоження. Трофогенний 

екологічний ряд. Індикатори трофності. Оліготрофи, мезотрофи, мегатрофи.  

Мета. Дати поняття про боровий екологічний ряд як результат ступенів зволоження. 

Розглянути ізотрофність борового ряду, трофогенний екологічний ряд як приклад просторового 

зв’язку між лісом і середовищем. Вивчити індикатори трофності, показати екологічну подібність та 

різницю між місцезростаннями. Зробити висновки про переважаючу роль фактора трофності. 

Формувати вміння використовувати індикатори трофності у лісовому господарстві.  

 Обладнання. Схеми борового ряду, залежності складу і продуктивності корінних 

насаджень від механічного складу ґрунту, гербарій рослин-індикаторів трофності, підручники, 

карта ґрунтів та типів лісів місцевого лісогосподарського підприємства, комп’ютери.  

 Базові поняття та терміни. Екологічні ряди: боровий, трофогенний, індикатори і 

фактори трофності.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 V.  Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Оголошення теми та мети заняття. Вихованці гуртка отримують гербарні зразки рослин-

індикаторів трофності.  

 ІІ. Перевірка рівня компетентностей з попередньої теми.  

Бесіда за запитаннями:  

 1) дайте визначення екосистеми;  

 2) які види екосистем ви знаєте?  

 3) охарактеризуйте на прикладі нашої місцевості мікро-, мезо- та макроекосистеми;  

 4) в чому полягає різниця між екоморфою, екотипом, екотопом;  

 5) доведіть, що рельєф і вік дерев є формами взаємодії екологічних факторів.  
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 6) наведіть приклади борового ряду по відношенню до вологи; 

 7) назвіть компоненти екосистеми та охарактеризуйте її просторову будову.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда.  

 1. Пригадайте лісову типологію. Назвіть відомі вам типи лісів. 

 2. Які рослинні угруповання називають борами, чим вони характеризуються? 

 3. Пригадайте із курсу хімії, що таке індикатори. 

 4. Як можна визначити, що у вас на присадибній ділянці кислий ґрунт? 

 5. З курсу біології рослин та екології пригадайте що таке оліготрофи, мезотрофи, 

мегатрофи.  

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

Лісова типологія тісно пов’язана з ґрунтами й зволоженістю території. Ці екологічні факто-

ри в процесі їх взаємодії відображуються на рослинності, ще й тісно пов’язані із рельєфом. Сьо-

годні ми ознайомимося з боровим та трофогенним екологічними рядами, а також з індикаторами 

трофності, які є важливою ланкою у веденні лісового господарства, зможемо показати екологічну 

подібність і різницю між місцезростаннями, яка тісно пересікається з лісовою типологією.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  
 

 5.1. Боровий екологічний ряд як результат ступенів зволоження. Розповідь із 

елементами бесіди.  
 

 Отже, бори – соснові ліси, приурочені до бідних на поживу дерново-підзолистих ґрунтів.  
  

 За картою ґрунтів підприємства спрогнозуйте поширення борів, а за типологічними 

картами визначте лісництва, у яких переважають соснові насадження.  
 

 На минулих заняттях ми відзначили відносну самостійність екологічних факторів, що 

проявлялася в процесі їх взаємодії і відображувалася на рослинності. Ця властивість може 

коливатися в широких масштабах у залежності від кількісної напруги факторів, їх взаємовпливу 

один на одного. Кожен із них може стати ведучим, визначаючим все різноманіття рослинності в 

даному просторовому (по рельєфу) або віковому ряду.  
  

 Як класифікуються лісові масиви за зволоженістю?  
  

 Боровий ряд лісових угруповань представляє собою ряд найбідніших лісових ґрунтів і 

відповідних їм соснових насаджень, простих за складом та взаємовідносинами. В боровому ряду 

насадження складаються із двох найменш вимогливих до ґрунтів деревних порід – сосни й 

берези, що відповідають бідним піщаним ґрунтам. Якщо ліс розташований на хвилясто -горбистій 

місцевості, то вершину горба займає сухий (лишайниковий) бір із чистої сосни І бонітету (А1), що 

переходить вниз по схилу у свіжий бір (зеленомошник-брусничник) І-ІІ бонітету (А2). Свіжий 

змінюється вологим бором (зеленомошником-чорничником) ІІІ бонітету (А3), який переходить у 

сирий бір (довгомошник) ІV бонітету із зозулиним льоном, чорницею, лохиною, багном і 

сфагнумом (А4). Ряд закінчується розміщеним у підніжжя мокрим бором V бонітету (А5). В цій 

останній ланці переважає сфагнум, пушнина, журавлина й інші вологолюбні представники над-

ґрунтового покриву. Береза трапляється як змішана порода до сосни скрізь, окрім сухого бору.  

 В боровому ряду ґрунти піщані, за генетичними типами вони змінюються послідовно від 

дрібнодернових в сухому і свіжому бору через підзолисті у вологому та глейово-підзолисті в 

сирому бору до торф’янистих ґрунтів мокрого бору на сфагновому болоті. У вологому бору існує 
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типово розвинутий шар грубого перегною. В сирому бору він набуває торф’янистого характеру і 

збільшується до 30 см. Далі, розростаючись, він перетворюється в потужний торф’яний шар 

сфагнового болота. Всі ці зміни викликаються наближенням підґрунтових вод до поверхні ґрунту.  

 Особливості борового ряду добре відображені в сезонній динаміці зволоження окремих 

його ланок. Ранньою весною ґрунти сухого й свіжого бору достатньо зволожені, але запаси 

ґрунтової вологи невеликі із-за низької вологоємності піску; вони швидко витрачаються, і сосна 

потерпає від засух. Приріст деревини в цих борах, особливо в сухому, залежить від літніх опадів. 

Вологий, сирий та заболочений бори використовують близькі підґрунтові води й тому мало 

залежні від літніх опадів, і рідше реагують на засухи. Більш того, приріст насаджень вологого й 

сирого борів в середні по зволоженню роки вищий, аніж в роки з великою кількістю опадів. У 

другій половині вегетаційного періоду, внаслідок пониження рівня ґрунтових вод, у вологих і 

сирих борах покращується аерація, посилюється розкладання органічної речовини, складаються 

оптимальні умови ґрунтового живлення. Період сезонного росту у цих борах розпочинається 

пізніше, але розтягується в часі за рахунок пізнього літа й теплої осені.  

 Тільки в дуже посушливі багаторічні періоди, коли рівень підґрунтових вод значно понижу-

ється, сосна у вологих, сирих і заболочених борах пригнічується навіть більше, аніж у свіжих та 

сухих ланках. Мілка поверхнева коренева система у сосон ряду А4-5, втративши зв’язок із ґрунто-

вими водами, припиняє подачу вологи, а насадження, втрачаючи тургор, піддаються пошкодже -

нню дрібними комахами. Проте мичкувата коренева система сосон ряду А1-2 продовжує, хоч і 

менше, забезпечувати вологою стовбур і крону, використовуючи воду глибинних горизонтів піску.  

 П.В. Литвак стверджує, що у ході росту сосни свіжого й особливо сухого борів звертає на 

себе увагу рання кульмінація приросту; у вологому і сирому борах - криві ходу росту плавні.  

 Більш довговічні насадження свіжого бору, де їх природна стиглість наступає після 200 

років. Недовговічні вологий та сирий бори, де дерева внаслідок поверхневого характеру 

кореневих систем закінчують життя в 100-150 років.  

 З відзначеними біологічними особливостями насаджень пов’язана різна ефективність 

рубок догляду. Більш значні ступені прорідження ефективні в сухих і свіжих борах. В цих умовах 

розширення площі живлення – кращий спосіб забезпечення дерев вологою та підвищення їхнього 

приросту. Вологі й сирі бори після інтенсивного проріджування зменшують свій приріст, оскільки , 

після цього, зменшується випаровування вологи лісом, підвищується рівень ґрунтових вод і ґрунт 

переходить у наступну стадію зволоження – заболочування.  

 По різному проходить поновлення в борах, і воно також визначається ведучою роллю 

зволоження. Сосна й береза добре поновлюються у вологому і сирому борах та дуже повільно в 

сухому бору із-за негативного впливу засухи на соснові сходи. Найбільше поширення шкідників-

комах притаманно сухому бору.  

 Боровий ряд є відображенням рельєфу, який перерозподілив зволоження, зробив ґрунтові 

води на вершині горба недоступними для сосни (сухий бір), на схилі – малодоступними (свіжий 

бір) і доступними у всіх останніх місцях. Крім того, на відрізку ряду, розпочинаючи з вологого бору 

й закінчуючи сосною по болоту, суттєвий вплив має перенасичення вологою, що викликає 

погіршення ґрунтової аерації, в результаті чого корені задихаються. Погіршення аерації, в свою 

чергу, викликає притуплення темпу росту сосни на відрізку А3-А5 від ІІ до V бонітету. Суттєва 

також різниця у світлових умовах росту під наметом лісу і тепловому режимі різних ланок 

борового ряду. Найбільшу кількість світла й тепла отримують крони і стовбури дерев, а також 

надґрунтовий покрив у рідких насадженнях сухого бору та сосни, що зростає на болотах.  
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 Ґрунти сухого бору – найбідніше забезпечені органічною речовиною і більш сухі, тому самі 

теплі. Далі, по мірі наростання вологості та накопичення на поверхні ґрунту органічної речовини, 

стають холоднішими. Торфово-глейові ґрунти типу «сосна по болоту» – холодні.  

 Боровий ряд характеризується різними процесами накопичення і розкладу лісової 

підстилки в різних ланках. В сухому й свіжому борах формується лісова підстилка перехідного 

типу, у вологому – типовий грубий перегній, який далі переходить у торф.  

 Суттєва різниця в кількості та складі ґрунтових мікробів, наземної і ґрунтової фауни та 

інших елементів середовища різних типів борів. Крім того, самі по собі градації зволоження також 

відчувають неоднакові кількісні зміни під впливом витрати вологи насадженнями.  

 У даному випадку вологість виступає в якості ведучої причини також по відношенню до 

ґрунтової аерації.  

 Екологічний ряд борів різнорідний по вологості, але однорідний по родючості – по кількості 

поживи для рослин, або по хімічних умовах. Тому ми повинні ознайомитись і з таким терміном, як 

ізотрофність.  

 Ізотрофність – рівноцінність ґрунтів по кількості поживних речовин та хімічних умовах 

родючості.  

 Доказом однорідності є угруповання для всього борового ряду таких суттєвих показників 

(індикаторів) бідних ґрунтів, як сосна і береза. Остання проростає в сухому бору по іншій причині 

– із-за дефіциту вологи. Суттєвими індикаторами низької родючості по всьому профілю є 

невисокі, або навіть низькі бонітети. Загальним індикатором низької ґрунтової родючості є 

відсутність ялини, дуба, липи, ліщини та ін.  

 У всіх борових ґрунтах дуже мало бактерій, а в ґрунтах сухого бору – ще й мікроскопічних 

грибів. Вони сконцентровані в лісовій підстилці та в самих верхніх горизонтах торфу – більш 

зволожених ланок ряду. Отже, низька родючість борового ряду тісно пов’язана також із малою 

кількістю і слабою активністю мікрофлори. Відповідно, ґрунт є складним комплексом середовища.  

 Отже, боровий екологічний ряд:  

 1) представляє собою ряд найбідніших лісових ґрунтів та відповідних їм соснових 

насаджень, простих за складом і взаємовідносинами;  

 2) в ньому насадження складаються із двох найменш вимогливих до ґрунтів деревних 

порід - сосни та берези;  

 3) в боровому ряду ґрунти піщані, за генетичними типами вони змінюються послідовно;  

 4) він є результатом ступенів зволоження;  

 5) характеризується різними процесами накопичення і розкладу лісової підстилки в різних 

ланках;  

 7) екологічний ряд борів різнорідний по вологості, але однорідний по родючості – по 

кількості поживи для рослин, або по хімічних умовах родючості;  

 8) у всіх борових ґрунтах дуже мало бактерій, а в ґрунтах сухого бору – також і 

мікроскопічних грибів.  
 

5.2. Трофогенний екологічний ряд.  
 

 Розглянемо ще один приклад просторового зв’язку між лісом та середовищем, при якому 

волога не є ведучим фактором. Склад і продуктивність природних лісів залежить ще й від 

механічного складу ґрунтів. Монолітні екологічні ряди такого типу в природі трапляються рідко. 

Закономірності, що сюди відносяться, часто ускладнюються рельєфом, зволоженням, 
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неоднорідністю властивостей геологічних порід, що заважають порівняти їх за чистими ознаками 

одного механічного складу.  

 Схема залежності складу і продуктивності корінних насаджень від механічного складу 

ґрунту в лісостеповій зоні виглядає так: А – бори, В – прості субори, С – складні субори 

(судіброви), D – діброви.  

 Для наведеного ряду найважливішими характерними індикаторами трофності є:  

 - оліготрофи: сосна, береза, зелені мохи, брусниця, чорниця, вереск, грушанка зонтична, 

вероніка лікарська, рокитник та ін.;  

 - мезотрофи: дуб, липа, ялина, осика, горобина, папороть орляк, медунка вузьколиста, 

купина лікарська, буквиця, дрік, грушанка однобока;  

 - мегатрофи: ясен, ільмові, клени, бук, граб, смерека, ліщина і багато чагарникових видів, 

копитняк, медунка широколиста, багатоквіткова купина та ін.  

 В цьому ряду рослини з’являються і зникають, що надає йому характер закономірного 

ряду трофогенного заміщення. Представники крайніх ланок ряду – бори і діброви – зустрічаються 

між собою в середніх (перехідних) суборових ланках. При таких розмежуваннях виявляються як 

риси екологічної подібності, так і різниці між рослинами – компонентами цього ряду.  

 Методика порівняльної екології, частково розглянута на прикладі борового ряду, засно-

вана на аналізі факторів наявності чи відсутності рослин в окремих ланках екологічного ряду. 

Порівнюючи екологічні ряди і поширення в них окремих індикаторів, виявляємо, що в цих рядах 

знаходять специфічне відображення ті чи інші фактори середовища, встановлюється екологічна 

подібність і різниця між місцезростаннями. Наприклад, представлений екологічний ряд, будучи 

різнобічним за ґрунтовою родючістю, може бути представлений рівноцінними за зволоженням 

місцезростаннями. Це може бути у випадку, коли ряд складається із наступних ланок:  

1. Бір-зеленомошник із брусницею (А2).  

 2. Субір зеленомоховий з орляком і брусницею (В2).  

 3. Складний субір з орляком, брусницею (С2).  

 4. Діброва із мегатрофами при наявності мезотрофів в І ярусі деревостану (наприклад 

дуба) і при відсутності їх у всіх ґрунтових ярусах (D2.).  

 Значок «2» означає середню («свіжу») категорію зволоження.  

 Головним фактором в екологічному ряду, що розглядається, виступає механічний склад 

ґрунту, який обумовлює його родючість (трофність) і лісівничі особливості насаджень.  

 Співвідношення піску й глини – важливий показник ґрунтової родючості: чим більше глини, 

до складу якої входять колоїдні частинки – основні носії родючості, тим родючіший ґрунт.  

 Одночасно з глинистістю, суттєвий вплив на рослинність мають також фізичні властивості 

ґрунту (зв’язність, структура, водні, повітряні, теплові та інші властивості), які різноманітні 

внаслідок різниці в механічному складі. Вплив на ґрунт самого лісу по довжині екологічного ряду 

також неоднаковий. Від борів до дібров, внаслідок послідовного наростання домішок листяних 

порід і збільшення їх органічного опаду, проходить додаткове наростання родючості ґрунту.  

 Отже, різноманіття даного ряду залежить як і в цілому, так і від кожної із його боків ведучій 

ролі фактору трофності.  

 VІ. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 1. Складіть схему залежності складу і продуктивності лісонасаджень від механічного 

складу ґрунту в зоні мішаних лісів (лісостепу, степу, Українських Карпатах тощо).  

 2. Дайте визначення та характеристику борового екологічного ряду.  
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 3. Перерахуйте індикатори трофності. Які рослини належать до мезотрофів (оліготрофів, 

мегатрофів)?  

 4. Що є доказом однорідності для всього борового ряду?  

 5. Як за допомогою індикаторів можна встановити екологічну подібність і різницю між 

місцезростаннями?  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки про необхідність для лісівника знань характеристики 

борового та трофогенного екологічних рядів. Особливу увагу звертають на індикатори трофності.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Повторити з курсу біології поняття «біоценоз». Пригадати екологічні об’єкти нашої 

місцевості. По можливості, дати їм коротку характеристику. Виконати навчальний проект на тему 

«Класифікація факторів середовища. Специфічність екологічних факторів».  

  

Заняття 64 
  

Тема. Розвиток лісів і місцезростань. Едафічна сітка як метод вивчення екології 

деревних рослин. Рослини - екологічні індикатори. Екологічні об’єкти в лісовому 

біогеоценозі. Озеро як приклад екосистеми.  

 Мета. Розглянути розвиток лісів та місцезростань в історичному аспекті протягом 

геологічних епох. Дати поняття едафічної сітки як методу вивчення екології деревних рослин. 

Вивчити рослини - екологічні індикатори, хід росту насаджень і умови місцезростання, 

швидкоростучі породи, залежність росту від густоти деревостану та екологічних умов, екологічні 

об’єкти в лісовому господарстві, навчитися характеризувати їх. Формувати вміння визначати 

проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язання.  

 Обладнання. Підручник. Едафічна сітка (класифікаційна схема) ґрунтових місцезростань. 

Фотодокументи екологічних об’єктів своєї місцевості, додаткова література, комп’ютерне 

забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Едафічна сітка, екологічні індикатори, хід росту 

насаджень, швидкоростучі породи, залежність росту деревостану від густоти, об’єкти в лісовому 

біогеоценозі.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності.  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Визначення готовності до заняття, мети і завдання. Забезпечення необхідним 

обладнанням.  

 ІІ. Визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності.  



 

340 

 

 Бесіда.  

 1. Що являє собою боровий ряд лісових угруповань?  

 2. Дайте визначення ізотрофності, перерахуйте індикатори трофності.  

 3. На чому заснована методика порівняльної екології?  

 4. Що є головним фактором в екологічному ряду?  

 5. Як за допомогою індикаторів можна встановити екологічну подібність і різницю між 

місцезростаннями?  

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

1. Які геологічні епохи вам відомі? Чим вони характеризуються?  

2. Пригадайте просторово-географічні ряди типів лісів.  

3. Що вам відомо про історичну зміну ландшафтів?  

 ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

 Розвиток лісів і місцезростань в історичному аспекті протягом геологічних епох має велике 

значення. Сьогодні ми розглянемо історію геологічного розвитку Землі, пригадаємо її ери та 

періоди. 

 Для інтенсивного лісовідтворення потрібно знати методологію лісового господарства.  

 Одним із методів вивчення екології деревних рослин є едафічна сітка. Тому, користуючись 

нею, ми розглянемо екологічні індикатори, хід росту насаджень і умови місцезростання, вивчимо 

швидкоростучі породи, залежність росту від густоти деревостану та екологічних умов, екологічні 

об’єкти в лісовому господарстві, навчимося характеризувати їх.  

 V. Вивчення нового матеріалу.  
 

 5.1. Геологічна ера – розповідь з елементами бесіди.  
 

 Ера геологічна - один із найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі. 

Вчені визначають її ще й як підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення 

гірських порід, які складають групу.  

 Історію геологічного розвитку Землі поділяють на 10 ер: еоархей, палеоархей, мезоархей, 

неоархей, палеопротерозой, мезопротерозой, неопротерозой, палеозой, мезозой , кайнозой. Ери 

поділяються на періоди.  
 

 Пригадайте з курсів географії та біології, як розвивалася рослинність під час зміни цих 

ер. Зобразіть їх графічно.  
 

 Протягом геологічних ер та епох змінювалися гідротермічні умови, що визначали різнома-

ніття складу й продуктивності лісів. В найпізніший час особливо важливе значення набувають 

біотичні фактори і діяльність людини. В процесі історичних змін складу лісів на окремих етапах в 

якості ведучого екологічного фактора може виступати кожен із перерахованих вище, даючи уяву 

про його вплив на лісорослинний ефект. До них можна віднести зміни складу лісу під впливом 

кліматичних і ґрунтових змін, коливання рівня ґрунтових вод, пожеж, рубок, випасання тварин, 

масового розмноження шкідливих комах та хвороб, а також змін, що проходили в процесі 

боротьби за існування між деревними породами і їх вплив на клімат та ґрунт.  

 Просторово-географічні ряди типів лісу і місцезростань (гігрогенні, трофогенні, кліматичні 

та ін.) логічно повторюють ті етапи розвитку лісів, які були пройдені ними в історичному розвитку. 

Так, грабові судіброви Полісся, перш ніж перетворитися в діброви, у своєму розвитку проходили 

послідовні стадії борів, простих, а потім складних суборів.  
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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 Що таке судіброви, діброви? Охарактеризуйте ці типи лісу.  
  

 На відкладеній льодовиком валунній глині (морені) ґрунт був відсутній і, відповідно, 

родючість його була досить низькою, що відповідала родючості кварцевих пісків. Тільки із 

проходженням деякого часу під впливом новоутворених борових (березових та соснових) 

насаджень проходило ґрунтоутворення і зростала родючість. З’явилися листяні породи – дуб, 

клени, липа, граб, ясен, ліщина та ін., які витісняли сосну й березу. Такий же процес проходить 

місцями і в наш час на схилах, де після знищення лісу ерозією на поверхню виходять леси, 

валунні глини та інші геологічні породи.  

 Відповідно, екологічний ряд трофогенного заміщення є ілюстрацією як просторових 

взаємовідносин, так і стадій розвитку лісу і ґрунтової родючості (трофності) у їхньому тісному 

взаємозв’язку й історичній послідовності. Цей же висновок можна віднести і до гігрогенного 

борового ряду, який також відображає історичні стадії переходу сухих ксерофільних борів у свіжі 

в результаті накопичення в пісках органічної речовини, утворення залізистих прокладок, які 

затримують висхідний потік вологи. Процеси зміни типів лісів при заболочуванні пояснюються в 

значній мірі розвитком торф’янистої лісової підстилки й ростом зозулиного льону та сфагнуму.  

 Історія зміни ландшафтів у льодовиковий і післяльодовиковий періоди показує, що й 

просторовий ряд кліматогенного заміщення є рядом історичних стадій розвитку, що змінювали 

один одного в процесі взаємодії клімату та рослинності. При цьому протиріччя між рослинністю і 

середовищем виступало в якості найбільшого внутрішнього протиріччя, безперервно виводило 

систему рослинності і середовища з рівноваги, спонукаючи її в сприятливих ґрунтово-кліматичних 

умовах переходити від простих форм до форм більш складних та досконалих.  
 

 Які з екологічних факторів належать до едафічних? Перерахуйте їх.  
 

 Едафічна сітка. Видатний учений-лісівник Є.В. Алєксєєв показав, що основу класифікації 

лісів повинні становити едафічні фактори, що обумовлюють місцеву різноманітність лісів. І це тим 

більш необхідно тому, що едафічні однорідні місцезнаходження мають у сусідніх кліматичних 

зонах близький лісорослинний ефект. Про великий вплив кліматичних факторів на склад та 

продуктивність лісів можна судити тільки при їх аналізі в широких географічних масштабах. Крім 

того, специфічний вплив клімату стає зрозумілим в результаті складних відхилень від едафічних 

рис в лісорослинному ефекті, як це показував Г.І. Висоцький.  

 Для з’ясування зв’язків між ознаками лісів і деревостанів, з одного боку, і ґрунтовими 

умовами – з іншого, лісівники застосовують едафічну сітку. Її будують з метою вияснити:  

1) які зміни в складі та продуктивності лісу викликані зволоженням, а які родючістю ґрунту;  

2) яка величина у кількісному відношенні впливу кожного із цих факторів.  

 Вище було зазначено, що ряд ділянок лісу, розміщених за кількісними ступенями 

трофності, називається трофогенним, тобто утвореним різними за кількістю поживних речовин 

ґрунтами. Окремі складові цього ряду (А, В, С, D) називаються трофотопами. Трофотопи – 

ділянки лісу, місцезнаходження яких характеризуються однаковою або близькою у своїх межах 

ґрунтовою родючістю, яка відрізняється від сусідніх на одну градацію. Відповідно до цього ряди 

ділянок лісу, розташовані за кількісним ступенем зволоження, називаються гігрогенними. Окремі 

члени гігрогенного ряду – 0, 1, 2, 3, 4, 5 – називаються гігротопами. Гігротопи – ділянки лісу, 

місцерозташування яких характеризується зволоженням, однаковим у своїх межах і відрізняється 

від сусідніх на одну градацію.  
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 Класифікація передбачає, що кожна ділянка лісу є одночасно і трофо- і гігротопом. По суті 

ці дві класифікаційні одиниці – два боки одного й того ж місцерозташування - едатопа.  

 Класифікація дає масштаб для оцінювання ґрунтової родючості місцерозташувань за 

складом біоценозу, за його рослинними індикаторами. Головним критерієм для віднесення даної 

ділянки лісу до того чи іншого едатопу є рослинність.  

 Якщо на едафічну сітку нанести боровий ряд, він займе її перший вертикальний стовпчик 

«А». Ряд трофогенного заміщення свіжих за зволоженням місцезростань розташується в 

горизонтальному ряду едафічної сітки під числом «2». Всі останні її графи можуть бути заповнені 

на основі фактичного матеріалу за допомогою інтер- та екстраполяції.  

 (Демонструється едафічна сітка). 

 В основі едафічної сітки лежать закономірні явища переходу кількісних змін у якісні й 

створення новими якісними нових кількісних змін. Закон єдності організмів і середовища дає 

право та вимагає розглядати рослинні угруповання і їх місцерозташування як одне ціле явище. 

Наростання кількості мінерального живлення в трофогенних рядах та вологи в гігрогенних рядах 

викликає багаточисельні якісні переходи – появу і зникнення видів рослин в деревному й чагарни-

ковому ярусах, в трав’янистому, моховому і лишайниковому покриві. Крім того, переходи кількості 

в якість властиві структурі й продуктивності деревостанів.  

 Едафічна сітка як координатна система слугує для ілюстрації впливу на рослинність кіль-

кісних градацій двох основних якостей едафічного середовища – води і мінерального живлення. 

На едафічну сітку можуть бути нанесені показники, що відображають якісні особливості складу 

рослинності та кількісні її особливості – рослинна продукція, бонітети деревних порід тощо. Такий 

прийом допомагає встановити зв’язки між функціонально змінюючими елементами рослинності і 

середовища, пояснити їх причини.  

 Робота з едафічною сіткою.  
 

 Пригадайте, що таке індикатори? Які хімічні індикатори ви знаєте?  
 

 5.2. Рослини – екологічні індикатори. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Інколи вважають, що найкращим індикатором місцезростання є біоценоз як єдине ціле і що 

окремі ознаки ценозу, окремі рослини поступаються в цьому відношенні цілому, тобто ценозу. 

 Але все виглядає інакше: найбільш глибоку й різнобічну оцінку місцезростання отримують 

тоді, коли виходять на окремі ознаки ценозу, розчленовують ценоз на частини та розглядають 

кожну частину окремо. Лісові насадження часто приховують прояв найважливіших сторін 

місцезростання й оцінювати їх досить складно.  

 Так, під зімкнутими модриновими, буковими і ялиновими насадженнями внаслідок недос -

татнього освітлення живий надґрунтовий покрив часто зникає. В такому випадку перед нами 

«мертвопокривні» ценози. В грабових лісах на суборових ґрунтах зникають орляк, рокитник, дрік 

та інші світлолюбні супутники сосни.  

 Щоб користуватися індикаторами, необхідно знати їхню екологію. Кожний рослинний вид і 

екотип представляє собою складну єдність, що реагує на всі сторони місцезростання.  

 Найважливішими рослинними індикаторами, за якими можна найбільш узагальнено 

судити про клімат, родючість і вологість ґрунту, є деревні породи. Сосна відповідає бідним, ясен – 

багатим ґрунтам; сосна несправжньокедрова сибірська та модрина свідчать про холодний клімат, 

вільха чорна – про вологі й заболочені ґрунти і т. п. Але деревні індикатори не дуже чутливі по 

відношенню до багатьох особливостей середовища й особливо до малих градацій. Найбільш 
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чутливими представниками є представники надґрунтового покриву – трав’янисті рослини. В 

деяких випадках вони надають надзвичайно цінну інформацію.  
 

 Яку саме цінну інформацію надають рослини-індикатори? Перерахуйте відомі вам 

рослини-індикатори трофності та зволоженості лісів.  
 

 Так, при зміні бука й граба світлолюбними породами (наприклад березою чи осикою), в по-

криві з’являється велика кількість трав’янистих видів і, відповідно, збільшується можливість точні-

ше оцінити екологічні особливості місцезростання. Якщо ж рослини надґрунтового покриву реагу-

ють на неіснуючі зміни місцезростання суттєвими змінами в своєму складі, цінність їх знижується.  

 Індикаторами у фітоекології називають не тільки рослинні види (пригадайте які), але й 

характерні в екологічному відношенні їх властивості: наявність чи відсутність їх у складі ценозу і 

його ярусів, кількість, частоту трапляння, продуктивність, ступінь розвитку, життєвість, поновлю-

вальність, хід сукцесій та ін. 
 

 Дайте визначення поняття «сукцесія».  
 

 Сукцесія (від лат. succesio - наступність, спадкування) - послідовна необоротна й 

закономірна зміна одного біоценозу (фітоценозу, мікробного угрупування, біогеоценозу й т.д.) 

іншим на певній ділянці середовища, як правило за періодів та процесів розвитку.  

 Наприклад, відсутність сосни в природних корінних насадженнях є одним із цінних 

індикаторів дібров, подібно до того, як і відсутність дуба рахується хорошим індикатором борів. 

 Поява біловуса стиснутого на вирубках – характерна ознака вологих та сирих типів лісу 

борового і суборового рядів, поява вівсяниці – свіжого ряду тих же типів тощо. І все ж деревні 

породи, їх наявність або відсутність, бонітет, поновлювальність, різні особливості біології й 

екології є самими різнобічними і точними вимірювачами середовища.  

 Технічний бік методики порівняльної екології полягає в складанні екологічних рядів, що 

являють собою ряди деревостанів-ценозів, розміщених за ознаками наростання чи зменшення 

показників якого-небудь одного ведучого екологічного фактора. Основою для побудови 

екологічних рядів є профіль через лісовий масив.  

 Наступним технічним кроком порівняльної екології є складання індикаторних спектрів, 

що являють собою перерахунок рослин з характеристикою їх переваги, а при необхідності – 

потужності розвитку, життєвості та інших особливостей.  

 При дослідженні екологічного різноманіття лісів у лісовому масиві підшукують короткий 

профіль (ряд, комплекс), складений із усіх чи більшості типів лісу, що трапляються.  

 (Демонстрація екологічного ряду і індикаторних спектрів. При цьому використовується 

матеріал зі спеціальної літератури, або документація базового чи найближчого 

лісогосподарського підприємства.)  
 

 5.3. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі.  
 

 Ліс – один з основних типів рослинного покриву Землі, представлений численними 

життєвими формами рослин, серед яких головну роль відіграють дерева й кущі, другорядну – 

кущики, трави, мохи, лишайники тощо.  

Характерна риса лісу у тому, що утворюють його компоненти, пов’язані між собою й 

навколишнім середовищем, і формують екологічні об’єкти. Лісовий фітоценоз перебуває під 

впливом зовнішнього середовища й сам впливає на нього. Тому, екологічними об’єктами в 
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лісовому біогеоценозі є окремі типи лісів, луки, болота, ріки, озера, прибережна водна 

рослинність, а також окремі дерева, угруповання трав’янистих рослин.  
 

 Пригадайте типи лісів. Дайте характеристику борів та суборів.  
 

Юні лісівники, даючи таку характеристику, пов’язують їх існування з ґрунтовими відмі-

нами, кислотністю ґрунтів, наявністю трав’янистого покриву, підліску, визначають ярусність 

тощо.  

 Лучна рослинність у лісових екосистемах, як правило, не займає значних площ, проте за 

складом рослинних угруповань є досить різноманітною. У Поліській зоні вона представлена 

різними класами формацій: справжніми, болотистими, торф’яними, остепненими та пустищними 

луками. Наприклад, у зоні Центрального і Малого Полісся є болотисті луки, представлені 4-ма 

формаціями. Вони займають значні площі, де розміщуються на знижених ділянках, переважно 

прируслових, а також центральних частин заплав. Переважають угруповання лепешняка 

плаваючого, менше лепешняка великого, осоки загостреної, а також мітлиці повзучої. До цього 

типу належать також угруповання очеретянки звичайної. Угруповання формації лепешняка 

плаваючого займають плескаті знижені ділянки, що періодично затоплюються водою.  

 Частіше трапляються монодомінантні угруповання, інколи співдомінантом виступає осока 

гостра. Флористичне ядро утворюють такі види, як підмаренник болотний, м’ята польова, 

жовтець повзучий, водяний хрін болотний.  

 Угруповання формації мітлиці повзучої трапляються в центральній та притерасній 

частинах заплав річок, біля боліт. В густому травостої домінує мітлиця повзуча, співдомінантом 

часто виступає жовтець повзучий. Характерними видами цих ценозів є щучник дернистий, 

підмаренник болотний, перстач прямостоячий (калган), плакун верболистий, осоки – пухирчаста, 

заяча і деякі інші види. Болотисті луки з домінуванням осоки загостреної зазвичай утворюють 

смуги навколо озер або слабкопроточних водойм, мезо- та евтрофних боліт. Ценози займають 

ділянки з помірним коливанням рівня води. Зазвичай це монодомінантні угруповання.  

 До болотистих лук належить також угруповання очеретянки звичайної, які в цілому по 

Україні мають спорадичне поширення. Співдомінантними в цих угрупованнях часто виступають 

лисохвіст лучний, осока загострена, осока пухирчаста.  

 Надзвичайно багатий тут і тваринний світ.  

 Керівник гуртка проводить бесіду та разом із вихованцями характеризує види комах, 

земноводних, ссавців, птахів тощо.  

 До лісових екологічних об’єктів належать і озера.  
 

 Пригадайте визначення озера. Якого походження вони бувають?  
 

 Юні лісівники дають визначення. Озеро – заглибина в земному рельєфі, заповнена водою. 

 За походженням озера  бувають: загатні, лиманні, карстового походження, утворені в 

результаті господарської діяльності (торфорозробок, добування будівельних матеріалів 

тощо). Давайте розглянемо, як приклад екосистеми і екологічний об’єкт озеро «Святе».  

 Озеро Святе - найбільше озеро Хмельницької області. Належить до групи заславських 

озер, розташованих на території Михельського лісництва ДП «Ізяславське лісове господарство» в 

зоні Малого Полісся.  Середня глибина озера близько 4 м, найбільша – близько 9 м.  

У центрі озера розташований острів із лісовою дерев’янистою рослинністю (мішаний ліс). 

Озеро – карстового походження, живиться артезіанськими джерелами, що б’ють із його дна. Тому 

вода в ньому чиста й прозора.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F


 

345 

 

 З 1990 року озеро «Святе» має статус комплексної пам’ятки природи загальнодержавного 

значення. На прилеглій території поширена лісова, болотна, прибережно-водна, вибірково-лучна 

рослинність, а також цікавий фауністичний комплекс. По периметру озеро оточене вологим 

мішаним сосново-березовим лісом і лише в східній його частині, де підґрунтові води залягають 

глибше – зростає сухий бір.  

 У трав’янистому покриві трапляються: гвоздика несправжньорозчепірена, осока 

кульконосна, ситник відстобурчений, осока здута, рогіз широколистий, ситник бульбастий і 

регіонально рідкісні комахоїдні рослини – пухирник малий та росичка круглолиста.  

 На навколоозерній території зростають сосново-орлякові, дубово-сосново-орлякові й 

березові лісові угруповання. Сосново-орлякові ліси вирізняються трав’яним ярусом, який 

представлений орляком звичайним, заввишки 100-120 см. В цьому ярусі трапляються купина 

запашна, перлівка поникла, костриця велетенська, грушанка круглолиста.  

 З рідкісних видів ростуть чорниця, брусниця звичайна, зелениця сплюснута.  

 Дубово-сосново-орлякові ліси зростають на більш сухих і родючих ґрунтах. Трав’яний ярус 

складає орляк із супутніми йому видами: квасениця звичайна, безколінець блакитний, перестріч 

гайовий, конвалія звичайна, веснівка дволиста, рідкісна чорниця.  

 Березові ліси більш світлі і утворюють невеликі масиви, які сформувались як вторинні, 

переважно на місці соснових лісів. Підлісок відсутній. Трав’яний ярус складають: орляк 

звичайний, чоловіча папороть, дзвоники розлогі; злаки: безколінець, стоколос безостий, перлівка 

поникла. В найбільш зволожених місцях ростуть чорниця та верес звичайний.  

 На водному плесі озера своєю ніжною красою ваблять види з Червоної книги України 

(1980, 1996 рр.): латаття біле і глечики жовті, їх супроводжують теж такі рідкісні види, як: вовче 

тіло болотне, гірчак земноводний, ситник розлогий, ситник тонкий. Таким чином, біля озера 

знайшли притулок понад 150 видів вищих рослин та 15 видів мохів і лишайників.  

 Своєрідним сюрпризом виявилася знахідка реліктового виду з дольодовикового періоду (з 

плаунових) - діфазіум плоский (д.б.н. Л.Г. Любінська) та плаун булавовидний, які утворюють 

невеликі куртини.  

 Найцікавішими є болотні масиви навколо озера. Вони виражені декількома угрупуваннями. 

Насамперед, це угрупування кореневищних осок, які характеризуються однорідністю травостою і 

ростуть у найменше зволожених місцях. Це осоки гостра, пухирчаста, чорна, жовта, багнова та 

пухнастоплода, а також калюжниця болотяна.  

 Із червонокнижних видів трапляються орхідеї: коручка болотна, зозульки бузинові.  

 Фауна озера різноманітна. На мілинах водних плес трапляються безхребетні тварини. Це 

п’явки, водяні клопи, личинки бабок і водяні жуки.  

 П’явка псевдокінська несправжня полює як хижак на молюсків, личинок комах, інколи 

нападає на пуголовків та мальків риб. Велику шкоду рибному господарству завдає п’явка риб’яча.  

 Серед водяних клопів найпоширенішими є водяний скорпіон, хребетоплав звичайний, 

водомірки ставкові.  

Тут можна побачити ставковика звичайного і малого, лужанку болотяну. В чистій проточній 

воді, на піщаному дні спостерігається бокоплав-блоха й зустрічається рак довгопалий.  

 По берегах водойм, на прибережній рослинності та під час цвітіння лучних рослин можна 

побачити бабок-хижаків: дідку звичайного, бабку жовту і бабку болотяну. В цей час масово 

з’являються денні метелики: жовтяниця торф’яна, цитриця, білан капустяний, кропивниця, 

адмірал та ін.  
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 Двокрилі на лісових галявинах представлені ґедзями: бичачим і великим сірим. З 

твердокрилих зустрічаються жуки-листоїди, жуки-вусачі.  

 У водоймах зареєстровано 34 види кісткових риб, що об’єднані у 6 рядів. Найбільш 

чисельними видами є карась сріблястий, короп, плітка, лящ, головень, пічкур звичайний, карась 

звичайний, щука, окунь річковий та ін.  

 Серед земноводних, яких налічується 12 видів, найбільш поширеними є жаба озерна й 

ставкова, жаба їстівна, кумка звичайна, жаба трав’яна, ропуха сіра, квакша звичайна, жаба 

гостроморда, часничниця та ропуха зелена.  

 Плазуни представлені 9 видами: ящірка прудка, вуж звичайний, ящірка живородна, гадюка 

звичайна. Рідкісними є вуж водяний, ящірка зелена, веретільниця ламка, черепаха болотяна.  

 Найрізноманітнішою й численною групою хребетних тварин у видовому відношенні є  

птахи. Їх зареєстровано 67 видів, з яких чотири види занесені до Червоної книги України, 24 

включено до Додатку ІІ Бернської конвенції.  

 Найбільш поширеними лісовими птахами є синиця велика, вівсянка звичайна, кропив’янка 

чорноголова, вівчарик-ковалик, мухоловка білошия, дрізд чорний, соловейко східний, крук, бори-

вітер звичайний, яструб великий, канюк звичайний, підсоколик малий, сапсан, чапля сіра, чапля 

руда, бугай, тетерук, орябок, рибалочка, бджолоїдка, дятли малий, середній та звичайний тощо.  

 Ссавці представлені типовим для Малого Полісся набором видів. З групи мисливських 

звірів тут поширені сарни, лисиці, куниця лісова, вивірка лісова, ондатра; звичайним є кріт 

європейський, а також різноманітні мишовиді гризуни, кажани тощо.  

 Примітка. Керівник гуртка може характеризувати будь-який екологічний об’єкт своєї 

місцевості. Це можуть бути лісові урочища, полезахисні лісосмуги, парки, плодові сади, луки, 

болота, річки, які протікають через територію лісгоспу, озера і навіть окремі дерева.  

 VІ. Закріплення знань.  

 Бесіда за запитаннями.  

 1. Прокоментуйте зміну гідротермічних умов протягом геологічних ер та епох.  

 2. Які фактори становлять основу класифікації лісів? Що таке едафічні фактори?  

 3. Які характерні в екологічному відношенні властивості рослинних видів можуть виступати 

індикаторами?  

 4. Дайте визначення поняття «сукцесія».  

 5. Перерахуйте відомі вам екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка підводять підсумки самостійно, відповідаючи на запитання, що нового 

вони дізналися на занятті.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначте екологічні об’єкти, розташовані біля вашої присадибної ділянки. Охарактери-

зуйте один із них.  

 

      Заняття 65  / Екскурсія /  
  

Тема. Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі.  

 Мета. Закріпити знання про ліс і середовище, види екосистем, рослини – екологічні 

індикатори, навчитися визначати й описувати екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі, 

розвивати вміння використовувати рослини-індикатори на практиці, виховувати любов та 

бережливе ставлення до навколишнього середовища.  
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 Об’єкти екскурсії. Різні типи боліт.  

 Обладнання. Карта-схема лісництва, компас, ручка, папір, фотоапарат, рулетка, 

визначники рослин та тварин.  

 Базові поняття та терміни. Екологічні об’єкти, види екосистем, рослини – екологічні 

індикатори, типи боліт.  

 Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок.  

План проведення екскурсії 

 І. Детальне ознайомлення з об’єктами екскурсії.  

 ІІ. Визначення і вивчення маршруту, яким здійснюватиметься рух гуртківців зі школи до 

об’єктів екскурсії.  

 ІІІ. Проведення бесіди з учасниками екскурсії, повідомлення її теми й мети, повторення 

теоретичного матеріалу. Юні лісівники отримують запитання, на які потрібно знайти відповідь під 

час екскурсії.  

 ІV. Мотивація проведення екскурсії.  

 V. Інструктаж із БЖД.  

 VІ. Завдання та проведення екскурсії.  

 Завдання екскурсії.  

 Під час екскурсії юні лісівники:  

 - спостерігають об’єкти і слухають пояснення екскурсовода;  

 - ведуть записи по ходу розповіді і спостереження;  

 - ведуть збір ілюстративних матеріалів для оформлення звітності.  

 VІІ. Підведення підсумків екскурсії.  

 VІІІ. Оформлення письмового звіту про екскурсію.  

Хід екскурсії  

 І. Детальне ознайомлення з об’єктами екскурсії.  

 Пригадайте характерні риси лісу.  

 Об’єктами екскурсії виступають  лісові масиви, полезахисні лісосмуги, луки, болота.  

 Вивчаючи тему «Лісова типологія. Рослини – компоненти лісу», ми навчилися характери-

зувати типи лісів. Тому для екскурсії вибираємо болота або заболочену місцевість.  

 За ступенем заболоченості, яка складає 5,3%  території, Мале Полісся поступається тільки 

Поліссю. Болота, що розташовані переважно у заплавах річок, відзначаються  значним флорис-

тичним та ценотичним різноманіттям. Ценофонд боліт складають 17 формацій. Тут наявні різні 

типи боліт – евтрофні, мезотрофні та оліготрофні.  

 Керівник гуртка у формі бесіди характеризує ці типи боліт.  

 За хімічним складом води, що надходить, болота поділяються на:  

 - оліготрофні, вода яких, а в зв’язку з цим і торф, що на них утворюється, характери-

зуються малим вмістом мінеральних солей (зольність торфу звичайно менша як 5%);  

 - мезотрофні - перехідні між оліготрофними і евтрофними (зольність торфу 4-8%);  

 - евтрофні - із значним вмістом мінеральних солей (зольність торфу 8-17%).  

 За розташуванням на місцевості болота розділяють на 3 основних типи:  

 - низинні болота, що утворюються в низинах, де збираються ґрунтові води. Завдяки бага-

тому мінеральному складу ґрунтових вод низинні болота мають доволі рясну рослинність і, 

зазвичай, вкриті зеленими мохами, хвощем, високою густою осокою, очеретом, зарослями верби, 

вільхи та берези;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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 - верхові болота, що живляться лише за рахунок опадів. Ґрунтових вод в таких болотах 

або дуже мало, або ж вони розташовані занадто глибоко. Оскільки дощова вода майже не 

містить мінеральних речовин, на верхових болотах розвиваються лише рослини, пристосовані до 

дуже бідного забезпечення поживними речовинами. В основному це мох сфагнум (Sphagnidae);  

 - перехідні болота, що мають добре виражені ознаки як низинного, так і верхового боліт. 

На перехідних болотах росте велика кількість сфагнуму, можна зустріти журавлину та росичку.  

 За типом водопостачання розрізняють болота: джерельного, річкового, атмосферного 

живлення.  

 ІІ. Визначення і вивчення маршруту, яким здійснюватиметься рух юних лісівників зі 

школи до об’єкту екскурсії.  

 Для визначення маршруту вивчаємо карту лісництва. Прокладаємо маршрут через землі 

ДЛФ, закріплені за учнівським лісництвом. Використовуємо компас.  

 ІІІ. Проведення бесіди. Повідомлення теми і мети екскурсії, повторення 

теоретичного матеріалу.  

 Керівник гуртка повідомляє тему і мету, перевіряє готовність вихованців до проведення 

екскурсії. 

 Вихованці гуртка одержують питання, на які мають знайти відповідь під час екскурсії:  

 1. За картою лісництва визначити основні типи лісових масивів, русло річки. За глибиною 

залягання підґрунтових вод встановити типи боліт.  

 2. Навчитися характеризувати болота за рослинами-індикаторами.  

 3. Звернути увагу на рослинність і тваринний світ.  

 ІV. Мотивація проведення екскурсії. 

  Під час проведення екскурсії ви закріпите свої знання про ліс та середовище, зможете 

вивчити види екосистем, рослини – екологічні індикатори, навчитеся визначати та описувати 

екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі, давати характеристику боліт, розвиватимете вміння 

використовувати рослини-індикатори на практиці.  

 V. Інструктаж із БЖД.  

 1. Дотримання правил дорожнього руху під час руху до об’єкта екскурсії.  

 2. Правила поводження в лісових масивах.  

 VІ. Завдання та проведення екскурсії.  

 Під час екскурсії:  

 6.1. Спостерігати об’єкти і слухати пояснення екскурсовода;  

 - вести спостереження і робити  записи по ходу розповіді;  

 - проводити збір ілюстративних матеріалів для оформлення звітності.  

 6.2. Проведення екскурсії.  

 Рухаючись до лісового узлісся, звертаємо увагу на характерні в екологічному відношенні 

властивості рослин-індикаторів: наявність чи відсутність їх у складі ценозу і його ярусів, їх 

кількість, частоту трапляння, продуктивність, ступінь розвитку, життєвість, поновлюваність, хід 

сукцесій та ін. На нашому шляху трапляються угруповання вільхи чорної.  

Пригадуємо, що такі типи лісів зростають на зниженнях вододілів, особливо в притерасній 

частині заплав, вздовж русел  та в долинах річок.  
 

 Робимо висновки про те, що ми підійшли до річки. Пригадуємо характеристику 

вільшняків.  
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
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 Спостерігаємо, що підлісок сформований крушиною ламкою з домішкою верби попелястої, 

ліщини звичайної і калини звичайної. Ценоз характеризується високим трав’яним покривом, в 

якому переважають гадючник оголений, гравілат річковий, осока видовжена, півники болотні. 

Моховий покрив не виражений. Центральна частина болота характеризується значною 

ценотичною різноманітністю. В складі трав’яних ценозів основні площі займають угруповання 

осок: гострої, омської, зближеної, пухирчастої, здутої. Підійшовши до русла річки, визначаємо, що 

ґрунти на цій території торфувато- та мулувато-болотні. Їх травостій досить густий і 

диференційований на три під’яруси. Перший під’ярус сформований із осоки гострої, проективне 

покриття якої становить до 70%.  

 Флористичне ядро створюють також очерет, плакун верболистий, вербозілля звичайне, 

підмаренник болотний, мітлиця повзуча, незабудка болотна, калюжниця болотна, хвощ річковий, 

жовтець повзучий та інші. На підвищеннях річкової тераси спостерігаємо менш гігрофільні види. 

Це папороті – щитник чоловічий, щитник шартрський, безщитник жіночий; квасениця звичайна, 

анемона дібровна.  

 Угруповання осоки пухирчастої трапляються по днищі й схилі знижень з торфувато-

болотними ґрунтами. Покриття двоярусного травостою становить 90- 100%.  

 За допомогою рулетки визначаємо висоту під’ярусів і виявляємо, що рослини першого 

під’ярусу досягають висоти 140 см. Його формують: очеретянка звичайна, осот болотний, смовдь 

болотна. У другому основному під’ярусі знаходимо осоку пухирчасту, підмаренник болотний, 

вербозілля звичайне, лепешняк плаваючий, кисляк китицевидний, паслін солодко-гіркий.  

 Угруповання осоки зближеної трапляються на помірно обводнених ділянках з торфовим 

покладом. Проективне покриття травостою становить близько 70%. Крім домінанти, основне 

флористичне ядро тут формують осока гостра, осока несправжньосмикавцева, пухівка 

багатоколоскова, теліптерис болотяний, вовче тіло болотне.  

 В центральній частині болота, багатій на мінеральні речовини, зрідка трапляється осока 

омська. Ця частина болота характеризується значною обводненістю, високим і густим 

травостоєм. Співдомінантами в цьому ценозі місцями виступають рогіз широколистий та куничник 

сіруватий. Також характерними видами тут є пухирник звичайний, пухирник малий, плавушник 

болотний, кушир темно-зелений.  

 Звертаємо увагу й на тваринний світ.  

 На прибережній території спостерігаємо велику кількість різноманітних молюсків, червів, 

комах та їх личинок. Це п’явки, водяні клопи, личинки бабок і водяні жуки.  

 По стеблах рослин та листовому опаду ковзають ставковики звичайний і малий, фіза 

пухирчаста, бітинія щупальцева та інші.  

 Вздовж прибережної рослинності літають повітряні хижаки-бабки: дідка звичайний, 

коромисло велике, бабка болотяна, дозорець-імператор тощо. Тваринний світ представлений і 

великою кількістю Прямокрилих, Твердокрилих, Лускокрилих, Двокрилих, Перетинчастокрилих, 

їхніх личинок і бабочок.  

 Серед земноводних тут можна побачити жаб: ставкову, їстівну, кумку звичайну, жабу 

трав’яну й гостроморду.  

 Із плазунів трапляються ящірка прудка, черепаха болотяна, вуж звичайний.  

 Клас птахів представлений горобцем польовим, зябликом, вівсянкою звичайною, 

кропив’янкою чорноголовою, галкою, вівчариком-коваликом, крижнем, яструбом, лелекою білим 

та чорним, іншими птахами.  
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 На території болота неозброєним оком видно діяльність бобрів, ондатри, свині дикої. Із 

ряду хижих трапляється лисиця звичайна та собака єнотовидний.  

 VІІ. Підведення підсумків.  

Провівши дослідження, визначивши рослини-індикатори, які характеризують даний 

екологічний об’єкт, робимо висновки, що ми провели екскурсію на території низинного 

оліготрофного болота, яке характеризується багатим різноманіттям рослинності й тваринного 

світу і відіграє велику роль у природі, має водоохоронне та наукове значення.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Оформити письмовий звіт про екскурсію. (Оскільки заняття гуртка проводиться в 

позаурочний час, звіт про екскурсію можна оформити під час занять).  

 

Заняття 66 
  

Тема. Хід росту насаджень і умови місцезростання. Швидкорослі породи. 

Залежність темпів росту від густоти деревостану. Ріст чистих та мішаних насаджень. 

Сосново-дубові культури і буферний принцип їх змішування.  Екологічні взаємовідносини 

між рослинами. Стійкість лісу проти шкідливих впливів.  

 Мета. Ознайомити юних лісівників із залежністю ходу росту насаджень від умов 

місцезростання. Вивчити характеристику швидкорослих порід і залежність темпів росту від 

густоти деревостану, ріст чистих та мішаних насаджень, взаємовідносини підліску з деревними 

ярусами, екологічні взаємовідносини між рослинами, стійкість лісу проти шкідливих впливів. Дати 

поняття про сосново-дубові культури і принцип їх змішування та визначення «алелопатії». 

Виховувати бережливе ставлення й почуття любові до рідної природи.  

 Обладнання. Карта-схема лісових культур базового лісогосподарського підприємства, 

таблиця «Хід росту по масі (м3 на 1 га) соснових насаджень різної густоти», фотодокументи 

(сосново-дубові культури із добре вираженим підліском, чисті та мішані насадження, деревостани 

різної густоти тощо), документи, що підтверджують стійкість лісу проти шкідливих впливів, 

комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Швидкорослі породи, густота деревостану, чисті і мішані 

насадження, буферний принцип змішування культур, алелопатія.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Оголошення теми й мети заняття. Забезпечення юних лісівників 

роздавальним матеріалом, налаштування на робочий лад.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда за запитаннями.  
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 1. Наведіть приклади залежності росту насаджень від умов місцезростання та густоти 

деревостану.  

 2. Які насадження називаються чистими, а які мішаними?  

 3. Назвіть швидкорослі породи.  

 4. Як ви вважаєте, чому не існує чистих ясенових лісів?  

 5. З уроків хімії пригадайте, що таке буферність?  

 6. Що вам відомо про екологічні взаємовідносини між рослинами?  

 Під час бесіди вихованці гуртка акумулюють свої знання з попередніх тем. Керівник 

гуртка підтримує їх думки, вносячи необхідні поправки.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Для лісівничої практики важливо знати та вміти визначати залежність ходу росту 

насаджень від умов місцезростання, знати характеристику швидкорослих порід і залежність 

темпів росту від густоти деревостану. Прогнозувати ріст чистих та мішаних насаджень, 

взаємовідносини підліску з деревними ярусами, екологічні взаємовідносини між рослинами, 

стійкість лісу проти шкідливих впливів і принцип їх змішування та визначення «алелопатії».  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

Як ви вважаєте, від чого залежить хід росту насаджень?  
 

4.1. Хід росту насаджень і умови місцезростання. Розповідь із елементами бесіди.  
 

 Хід росту насаджень по діаметру, висоті й запасу деревини залежить від багатьох 

факторів і, перш за все, від особливостей деревної породи. Наприклад, світлолюбні породи є 

швидкорослими у молодому віці. Тіньовитривалі породи в молодому віці ростуть повільно, але ті 

з них, що відносяться до дерев першої величини, значний приріст розвивають пізніше, зазвичай 

після 20-30 років, що зрівнює їх кінцеві показники запасів із показниками швидкорослих.  

 У світлолюбних порід рання кульмінація приросту в висоту розпочинається у 10-25 років, 

приросту по діаметру – трохи пізніше, в 15-20 років, і, на кінець, за запасом деревини – в 25-50 

років. У тіньовитривалих порід кульмінаційні періоди зберігають приблизно таку ж послідовність, 

але кожний із них запізнюється на 10-20-30 років і більше.  

 Вище вказані закономірності можуть значно змінюватися в залежності від місцезростання. 

 В теплому кліматі лісостепової зони тіньовитривалі породи (наприклад, ялина) стають 

швидкорослими, виявляють ранню кульмінацію і великий приріст у перше й друге десятиліття 

життя. І навпаки, соснові деревостани у північних широтах ростуть повільно в молодому віці, 

період кульмінації приросту наступає в них значно пізніше, аніж на півдні. Така ознака у північної 

сосни закріплюється спадково, сосна у Мурманській області, що зростає на півдні, відстає у рості, 

особливо у перші роки життя.  

 Кліматичний фактор впливає на бонітет лісу.  
 

 Дайте визначення поняття «бонітет».  
 

 Найвищі бонітети властиві лісостеповій зоні, оптимальній для сосни.  

 На хід росту насаджень впливають ґрунтові умови. Чим вища родючість ґрунту, тим 

раніше наступає кульмінація приросту, тим вищий бонітет насаджень. Амплітуда, викликана цим 

фактором, досягає у сосни, дуба, ялини, бука та інших порід п’яти класів бонітету.  

 Не менш широку амплітуду бонітетів викликають умови зволоження.  
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 В схемі борового ряду амплітуда також досягає п’яти класів бонітету. Але зволоження 

різко відрізняється від інших умов тим, що в ньому виявляється пригнічуючий вплив обох крайніх 

кількостей – максимуму та мінімуму. У цьому зв’язку кожна порода проявляє найвищу 

продуктивність у своєму оптимумі зволоження: сосна у свіжому, дуб і ялина в вологому, вільха в 

заболоченому гігротопі. Кожна з них у своєму оптимумі досягає І-Іа бонітету, але в протилежних 

оптимуму умовах бонітет падає до V і нижче.  

 Проф. В.І. Рубцов (1963) склав таблиці ходу росту соснових культур по трьох типах лісу: 

свіжий бір (А2), свіжий субір простий (В2) та складний (С2). Із сказаного можна робити висновки, 

що протягом свого життя насадження можуть закономірно переходити із одного бонітету до 

другого у зв’язку з особливостями їх місцезростання і впливом самих насаджень на середовище.  

 Спостерігається багато випадків, коли бонітет не відповідає місцезростанню внаслідок 

того, що який-небудь із другорядних екологічних факторів отримує невластивий йому потужний 

розвиток. Наприклад, багаторічний великий снігопад та ожеледиця.  
 

 4.2. Швидкорослі породи. Залежність росту насаджень від густоти деревостану.  
 

 Серед деревних порід є категорії, що особливо виділяються за швидкістю росту в 

молодому віці, ранньої її кульмінації і ранньої стиглості. Такими є тополі теплопомірної 

кліматичної зони й евкаліпти тропічного і субтропічного клімату. Тополі здатні в кращих умовах 

давати приріст у висоту по 2-3 м за рік, евкаліпти – 3-5 м і досягати великих розмірів уже в 15-25 

років. До цієї категорії належать осики, верби плакучі, вільха чорна, береза, із твердолистяних 

порід – акація біла, горіх грецький, берест, із хвойних – модрина, секвойя, сосна Веймута, 

дугласія та ін.  

 Залежність росту насаджень від густоти деревостану. Між густотою деревостану, його 

ростом і продуктивністю існує тісний зв’язок. Можна припустити, що при інших рівних умовах густі 

насадження більш продуктивні, аніж зріджені, так як в останніх допускається недобір деревини, 

пропорційний незайнятому деревами простору. Але при цьому необхідно врахувати, з одного 

боку, явище регресії числа стовбурів у густих деревостанах, а з другого – світловий приріст, 

властивий більш зрідженим насадженням.  

 В перші роки життя більшість деревних порід і дерев росте інтенсивно, заволодіваючи 

вільним простором в атмосфері й ґрунті. Надлишкова густота посадки, що позитивно впливає на 

початку росту, після змикання кореневих систем та крон починає гальмувати цей процес: дерева 

уповільнюють приріст, їх крони і кореневі системи недорозвиваються. Іншими словами, мала 

кількість дерев у зріджених насадженнях, що мають понижену висоту і вдвічі менше видове 

число, може бути повернуто світловим приростом, що збільшує їх діаметр. Зрозуміло, що ця 

рівність відображає тільки один момент в процесі росту густих та рідких насаджень, до і після 

якого вони росли й розвивалися і будуть рости. Кількість дерев у природному насадженні сильно 

варіює в залежності від умов місцезростання, віку й породи. Чим світлолюбніша порода, чим 

кращі умови зростання і вищий бонітет, чим старіше насадження, тим менша кількість дерев на 1 

га. Пропорційно збільшенню або зменшенню кількості дерев змінюється середня площа  їх 

живлення.  

 Як і кожний фактор середовища, площа живлення може мати свій оптимальний розмір для 

окремої деревної породи в її віці при наявних умовах зростання. В оптимальних умовах площі 

живлення не тільки окреме дерево, але й весь деревостан краще використовує умови 

середовища і дає високу продуктивність.  
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 Дерева, що зростають у насадженнях, досягають найбільшої продуктивності при деяких, 

відносно більших розмірах асимілюючої поверхні – листків (крони) і кореневої системи. Пряма 

пропорційність між розмірами крони та кореневої системи дерева, з одного боку, і його приростом 

по діаметру й по масі – з іншого, є загальною закономірністю. Але для росту обох асимілюючих 

частин дерева – наземної та підземної – необхідний достатній простір в атмосфері і ґрунті.  

Які ж ресурси атмосфери й ґрунту можуть використовуватися деревами для 

розростання в зімкнутому деревостані?  

 В чистих високоповнотних насадженнях розширення деревами простору можливе в 

результаті росту стовбурів і крон доверху, а коренів донизу. При цьому проходить взаємний підгін 

сусідніх дерев, який сприяє верхівковому росту. Корені здатні вростати в ризосферу сусідніх 

дерев, що ж стосується крон, то вони можуть рости в ширину лише при природному випаданні 

сусідніх дерев або штучному проріджуванні насаджень. При цьому, розростаються в ширину й 

кореневі системи, що освоюють залишений сусідами ґрунт. Він уже не висушується їх корінням і 

являє собою вільне, вологе ґрунтове середовище.  

 Зрозуміло, що дерево не здатне безкінечно розширювати свою площу живлення. У нього з 

одного боку від оптимуму знаходиться мінімум, з іншого – максимум площі живлення.  

 Вивчаючи соснові насадження, Г.Р. Ейтінген розробив таблицю ходу росту.  
 

Таблиця ходу росту по масі (м3 на 1 га) соснових насаджень різної густоти  

(за Г.Р. Ейтінгеном)  

Вік 
соснов
их на-
садже

нь 
 

Рідке насадження 
(2200) 

Насадження середньої 
густоти   (4900) 

Густі насадження 
(8900) 

В 
дере-

во 
стані 

 

Від 
мерло 

за 
облік. 
період 

Заг. 
продук-
тивність 

 

В  
де 

рево 
стані 

Від  
мерло 

за 
облік. 
період 

Заг.  
про-
дук 
тив-
ність 

В  
де 

рево 
стані 

Від 
мерло 

за  
облік. 
період 

Заг. 
продук - 
тивність 

15 47,2 - 47,2 79,1 - 79,1 77,1 - 77,1 

21 119,7 0,3 120,0 167,0 0,1 167,1 171,9 0,3 172,2 

26 201,9 0,3 202,2 256,9 0,5 257,4 248,1 1,7 249,8 

29 239,0 0,6 239,6 291,3 1,9 293,2 283,0 5,5 288,5 

31 256,6 1,1 257,7 308,4 3,9 312,3 289,2 17,1 306,9 

34 293,4 2,3 295,7 340,3 16,9 357,2 307,8 45,6 352,9 

36 306,5 9,2 315,7 362,3 25,5 387,8 322,7 66,4 389,1 

43 329,5 26,2 355,7 379,1 46,4 425,5 290,5 149,9 440,4 

47 330,9 29,3 360,2 372,7 68,0 440,7 281,6 167,4 449,0 

56 372,4 44,8 417,2 434,5 71,2 505,7 340,7 180,7 521,4 

58 396,6 55,4 452,0 438,5 103,1 541,6 336,4 222,2 558,6 

70 379,9 134,3 514,2 358,3 248,8 607,1 294,5 331,3 625,8 
  

 Із таблиці видно, що до 25 років перше місце за наявною продуктивністю займало густе 

насадження; близько до нього знаходилися насадження середньої густоти і суттєво відставали 

рідкі насадження. Після 25 років перше місце зайняли насадження середньої густоти, а останнє 

залишалося аж до 45-річного віку за рідкими насадженнями. Після 45 років рідкі насадження 

виходять на друге місце, а з 70-річного віку – навіть на перше. Співвідношення тепер стали 

зворотними: найкраще росли насадження, закладені з найменшою кількістю, найгірше – з 

найбільшою початковою кількістю дерев. В густих насадженнях відпад за 70 років становив 52,9% 

загального запасу деревини в цьому віці, в середніх – 41%, а в рідких – 26,1%.  
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 Як густі, так і рідкі насадження мають свої переваги та недоліки. В густих насадженнях 

дерева краще очищаються від сучків, повніше витісняється шкідлива для лісу трав’яниста (лучна 

й степова) рослинність, особливо злакова, що складається зі світлолюбних рослин і тому легко 

пригнічувана тінистим деревним підліском. Обидві вимоги – покращення якості стовбурів і 

знищення трав’янистого дернового шару можуть бути задовільнені навіть у негустих 

деревостанах головної породи, якщо в їх структурі є ярус тіньовитривалих порід або підліску.  
 

 4.3. Ріст чистих і змішаних насаджень.  
 

 Г.Ф. Морозов віддавав перевагу змішаним насадженням, перш за все як таким, що краще 

використовують середовище та природні умови, котрі впливають на ріст і розвиток насаджень. 

Він писав: «Змішані складні і різновікові насадження більш досконалі, аніж чисті, одноярусні і 

одновікові».  

Переваги змішаних насаджень виявляються в наступному.  

 1. Вони повніше використовують наземне й підземне середовище, оскільки представляють 

собою комплекс порід, кожна з яких займає свою «екологічну нішу» в оточуючому середовищі.  

 2. Сильніше впливають на середовище, причому їх вплив на ґрунт буває, як правило, 

більш сприятливим, аніж чистих, простих і одновікових насаджень.  

 3. Вони посилюють та прискорюють обмін речовин (біологічний колообіг) між ґрунтом і 

деревостаном.  

 4. Змішані насадження більш стійкі проти шкідливих комах та грибкових захворювань, 

тому що неоднорідність їх структури зумовлює перешкоди для поширення комах і грибів, і поряд 

з цим кращі умови для заселення й життя комахоїдних птахів та інших корисних тварин.  

 5. Такі насадження, як правило, більш стійкі й продуктивні, ніж чисті насадження.  

 Потрібно підкреслити, що вказані особливості відносяться не до всіх змішаних насаджень, 

а тільки до тих, які сформувалися в результаті тривалого природного відбору (природні, корінні 

деревостани) або науково-обґрунтованого розміщення деревних порід в результаті 

експерименту. Разом з тим, уявлення про перевагу змішаних культур не можна спростувати 

невдалими спробами змішування деревних порід між собою.  

 Г.Ф. Морозов обмежовує переваги змішаних і складних насаджень так: «У виключних 

ґрунтово-кліматичних умовах не може бути ні змішаних, ні складних насаджень; чисті насадження 

там – дуже стійкі утворення», прикладами таких насаджень слугують чисті сосняки сухих борів, 

чисті дубові насадження сухих дібров  (із підліском, сформованим степовими кущами), вільшняки 

на низинних торфах, листяні ліси на полюсі холоду та ін.  

 Змішані насадження є зразковими у тих випадках, коли їх створюють не із порід-

антагоністів, а в крайньому випадку, із нейтральних одних до одних, краще всього із порід 

взаємосприятливих. Такі, наприклад, взаємовідносини сосни і дуба: сосна отримує більшу 

користь від дубового підліску або другого ярусу під своїм наметом, оскільки він збагачує ґрунт і 

служить перешкодою для поширення пожеж і цілого ряду комах – шкідників сосни. Але дуб не 

отримує користі від сосни. Це видно з того, що при звільненні від верхнього соснового ярусу він 

розпочинає краще рости.  

 За старими лісівничими правилами, породи світлолюбні потрібно змішувати із 

тіньовитривалими, породи першої величини – з породами нижніх ярусів, азотолюби – з 

азотонакопичувачами, породи із різноярусовими кореневими системами, які не мають спільних 

шкідників та хвороб, асинхронно вбираючими поживні речовини і т.д.  



 

355 

 

 При створенні змішаних насаджень підбирають породи, перш за все, за ознакою 

пом’якшення гостроти конкуренції, особливо конкуренції другорядних порід по відношенню до 

головної. Якщо вибрані породи відповідають умовам місцезростання й співвідношення їх 

відповідає критеріям, можна досягти підвищення продуктивності насаджень, їх стійкості до 

шкідників і хвороб та покращення якості деревини.  

 Взаємовплив деревних порід може виступати в різній сфері. Позитивний вплив граба, 

клена, скумпії (Rhus cotinus L.) і ялини на сусідні породи особливо ефективно проявляється на 

ґрунтах, багатих на вапняки, й на солонцюватих, оскільки перераховані породи своєю підстилкою 

сприяють підкисленню ґрунту. Кущі, що викликають лужну реакцію (бересклет, бузина та ін.), 

здатні швидко і ефективно нейтралізувати кислу реакцію підзолистих ґрунтів. Деревні породи, 

опад яких є кращим живленням для дощових червів (кущики, клени, липа, ільмові та ін.), здатні 

швидко підвищувати родючість ґрунту і продуктивність насаджень.  

 Загальним правилом є: найбільший антагонізм між деревними породами, характерний 

змішаним насадженням, в період між початком змикання та до закінчення жерднякового віку. В 

середньовікових і пристигаючих насадженнях антагонізм послаблюється або навіть припиняється 

в зв’язку з випаданням однієї із конкуруючих сторін, але головним чином внаслідок уповільнення  

приросту в висоту.  

 Відомо, що листяні породи нейтралізують, викликану хвойними, високу кислотність ґрунту, 

накопичують у верхньому його горизонті значні запаси м’якого перегною, фосфору, калію, вапна, 

азоту, магнію та інших елементів, прискорюють обмін речовин між деревами й ґрунтом із 

супроводжуючою його різноманітною і багаточисельною ґрунтовою мікрофлорою та мезофауною.  

 Однією із ефективних основ для змішування порід є різна продуктивність листового опаду. 

Г.М. Висоцький вказував на корисну взаємодію деревно-продуктивних порід (ясена, гледичії) з 

листопродуктивними (кленом гостролистим і липою). Домішка останніх сприяє пригніченню злако-

вого покриву, захисту ґрунту від випаровування і збагаченню рухомими поживними елементами.  

 Агрономічні сівозміни подібні до змішаних культур в лісівництві з тією різницею, що у 

першому випадку взаємовплив різних видів сільськогосподарських рослин проходить однобічно, 

без взаємодії: попередник впливає на наступну культуру, зворотний вплив при цьому 

неможливий. У змішаних лісах та лісових культурах породи висаджують разом і в один, і той же 

час. Тому взаємодія між всіма компонентами відбувається одночасно й різнобічно.  

 Особливо ефективними є змішування порід, які дають швидке підвищення продуктивності 

і стійкості насаджень. Це культури ясена звичайного (Fraхinus excelsior L.) та модрини (Larix 

sibirica Ledeb.) які зростають на ґрунтах середньої й високої родючості і середнього зволоження 

(гігротопи). Такі змішані насадження не трапляються в наших природних лісах. В таких культурах 

ясен росте добре й модрина в 50-60 років досягає висоти 30 м. Модрина в 60 років виробляє до 

350 м3 загального запасу деревини, а ясен – біля 200 м3 на 1 га. До цієї групи можна віднести 

культури з азотозбирачами – посадки тополі і вільхи чорної.  

 Сосново-дубові культури та буферний принцип змішування. Змішування сосни і дуба в 

рядах не виправдало себе, так як дуб випадав від затінення сосною в перші роки після змикання 

крон. Кращі результати давало змішування порід чистими рядами, хоча й воно закінчувалося 

найчастіше пригніченням дуба, який потрапляв під намет сосни трохи пізніше, аніж при 

змішуванні в рядах. Хороші результати спостерігались при введенні сосни посадкою гніздами або 

коридорами серед дубової порослі, що зростала такими ж темпами як сосна.  
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 Найкращі результати отримали від змішування порід смугами. Смугу дуба формували із 

трьох рядів, сосни – із 3-5 рядів. Пригніченню піддавались в окремих випадках лише крайні, 

поєднані з сосною ряди дуба, а центральний ряд до віку послаблення приросту в висоту сосни 

встигав увійти своєю верхівкою в нижню частину її намету і сформувати ІІ ярус. Кращі результати 

досягалися на багатих ґрунтах складних суборів. У простих суборах результати досягалися тільки 

в тому випадку, коли ґрунти не піддавались сільськогосподарському використанню. На бідних 

ґрунтах дуб досягав всього 1/4 - 1/5  висоти сосни і утворювалися порожні «коридори» між 

сосновими «кулісами». Найкращі результати давало шахматно-гніздове змішування дуба і сосни 

при величині площадок 5×5 або 10×10 м.  

В 1938 році була висунута ідея буферних сумішей порід для пом’якшення взаємовідносин 

між породами-антагоністами. Буферним називають, наприклад, проміжний ряд ялини між рядами 

сосни й дуба, ряд бука між рядами дуба і ясена тощо. Вузькокронна, тіньовитривала та 

повільноростуча порода, що росте між світлолюбними породами, захищає відстаючу в рості 

породу, що піддається небезпеці пригнічення з боку сусідньої, швидкорослої.  
 

 4.4. Взаємовідносини підліску з деревними ярусами.  
 

 Введення й збереження підліску, як і деревних ярусів, має позитивне значення, особливо 

під наметом насаджень зі світлолюбних порід. Він затінює ґрунт, охороняє його від заростання 

дернистими злаками, зменшує випаровування ґрунтової вологи. Чагарники, в тому числі й хвойні, 

збагачують верхній шар ґрунту своїм опадом, сприяють розкладанню органічної речовини. 

Підлісок на схилах сприяє зменшенню поверхневого стоку, а в прибережній зоні річок оберігає 

ґрунти від розмиву. Крім того, чагарники є місцем гніздування багатьох комахоїдних птахів. 

Підлісок утруднює нормальне проходження фаз розвитку багатьох шкідників. Знищення підліску в 

сосняках і дібровах призводить до задерніння ґрунту, зменшення приросту, розмноження бага-

тьох комах, а в подальшому до суховерхості й суцільного всихання насаджень.  

 У степовому лісорозведенні використовуються дубово-чагарникові і деревно-тіньові типи 

культур (Г.В. Висоцький, М.Я. Дахнов). У першому типі ряди дуба чергуються з одним або трьома 

рядами чагарників, найважливішою функцією яких є затінення ґрунту, витіснення бур’янів і 

дернинних злаків. У другому типі чагарників не вводять, їх роль виконують деревні супутники 

дуба – гостролистий і польовий клен, липа, граб та ін. Але відсутність чагарників негативно 

впливає на стійкості й цих насаджень, так як зменшується кількість комахоїдних птахів, для яких 

підлісок – краще місце для схову, годівлі та гніздування. Часто в ранньому віці культур чагарники 

переростають дуб і пригнічують його. Особливо активна у цьому відношенні ліщина, яку часто 

потрібно зрізати. У фазі жердя, навпаки, дуб і його супутники пригнічують чагарники, які у значній 

кількості випадають із насаджень. Тільки розпочинаючи з середнього віку насадження, підлісок 

формується в належній густоті і з успіхом виконує всі згадані функції. При сильному зрідженні 

дорослих насаджень - штучно вводять підлісок під їх намет, щоб захистити ґрунт від задерніння.  
 

 4.5. Екологічне взаємовідношення між рослинами і алелопатія.  
 

В останні роки виник інтерес до алелопатії, під якою розуміють пряму хімічну дію рослин 

одна на одну. Вона може носити позитивний характер у тому випадку, коли рослина виділяє 

через листки або корені речовини, стимулюючі ріст і розвиток її сусіда. Частіше ж встановлюють 

негативне взаємовідношення, при якому виділення рослин носять так званий інгібіторний 

характер, затримують ріст і розвиток сусідів аж до їх знищення.  
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Пригадайте, що таке інгібітори?  

Алелопатія рослин (грец. allelon - взаємно і pathos - страждання) – одна з найважливіших 

та характерних форм хімічного зв’язку і взаємодії рослин фітоценозу, важливий чинник, що 

визначає видовий склад, чисельність популяції, структуру й продуктивність фітоценозів. Термін 

«А.» запровадив німецький учений Г. Моліш у 1937 р. Зумовлена алелопатія виділенням 

рослинами в навколишнє середовище хімічних продуктів життєдіяльності, які називають по-

різному: фітонциди, біоліни чи фітоліни, а найчастіше - коліни. Вони впливають на рослини та їх 

хімічний склад безпосередньо або через зміни екологічних факторів. Дослідження алелопатичних 

особливостей допомагає вирішенню таких важливих завдань, як відновлення й розведення 

рослин, створення мішаних насаджень, визначення умов заготівлі рослин тощо. Кожна рослина у 

природних чи штучних фітоценозах виступає водночас донором і акцептором БАР (БАР - 

біологічно активні речовини, прим.). Тому будь-яка рослина характеризується двома 

алелопатичними якостями: активністю – здатністю утворювати й виділяти коліни, і толерантністю 

– здатністю переносити свої власні коліни (аутотолерантність) або коліни інших видів. При цьому, 

виділення одного виду або різних органів рослини викликають різну відповідну реакцію в інших 

видів: в одних спостерігається активізація життєвих процесів, у других – гальмування, треті ж 

залишаються байдужими. Наприклад, водні витяжки з опалого листя липи стимулюють розвиток 

проростків ясена, а коліни її коренів суттєво інгібують розвиток стрижневої кореневої системи й 

не впливають на ріст пагонів.  
 

 Пригадайте, чи часто вам траплялися в березових насадженнях особини дуба 

звичайного? Дайте характеристику такому явищу.  
  

 Кореневі виділення берези бородавчастої пригнічують ріст і послабляють фотосинтез 

дуба звичайного, в’язів дрібнолистого й звичайного. Історично склалося так, що взаємодія 

коренів з органічними сполуками ґрунту виробила здатність рослин до гетеротрофного живлення, 

поглинання амінокислот, фенольних сполук, інгібіторів і стимуляторів росту, антибіотиків, 

алкалоїдів тощо.  

Алелопатія зумовлює зміни у загальному обміні речовин, анатомічній структурі рослинних 

тканин, інтенсивності перебігу фізіологічних процесів: дихання, синтезу, надходження й 

накопичення поживних та біологічно-активних речовин. До завдань алелопатії належать: 

вивчення синтезу БАР у рослинах, виділення екзометаболітів, їх перетворення по шляху від 

одного партнера до іншого, дія на рослину-акцептор. Дослідження алелопатичних особливостей 

рослин допомагає вирішенню таких важливих завдань як відновлення й розведення рослин, 

створення мішаних насаджень, визначення умов їх заготівлі тощо. Невід’ємними складовими 

загальноалелопатичного впливу рослин є метаболіти мікрофлори та мікрозоофауни, які здатні 

посилювати чи послаблювати інтенсивність виділення ними колінів, а також змінювати характер 

їхньої взаємодії. Фізіоалелопатичну активність і еколого-регуляторний характер виявляють 

зв’язані сполуки, які присутні в різних органах рослин та надходять в навколишнє середовище з 

кореневими виділеннями (у ґрунт, воду), з леткими сполуками наземних органів (у повітря), а 

також вимиваються опадами. Кількість і склад речовин, що виділяються, а відповідно й ступінь 

алелопатичної активності, залежать від виду, сорту, органу, фази розвитку, фізіологічного стану 

рослини та екологічних умов.  

 Запропоновані різні класифікації рослинних виділень. Так, розрізняють коліни прижиттєві й 

посмертні, леткі, розчинні й нерозчинні у воді. У свою чергу, прижиттєві водорозчинні виділення 
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поділяють на активні (ексудати), які утворюються в процесі метаболізму рослин, та пасивні 

(дифузати), що потрапляють у середовище внаслідок вимивання речовин із органів рослин або їх 

травмування. Посмертні коліни, або сапроліти, утворюються внаслідок відмирання рослин чи їх 

частин. Серед летких колінів розрізняють: фітогенні – виділення не травмованих або ушкоджених 

рослинних тканин і органів (фітонциди); міазміни – виділення мертвих тканин. Також 

класифікують коліни за шляхом їх виділення: такі, що потрапляють через ґрунтові води, при 

розкладанні опалого листя, та повітряним шляхом.  

Класифікація А.М. Гродзинського найбільш повно розкриває походження виділень, прин-

цип їх алелопатичної дії, а також враховує роль факторів зовнішнього середовища. Усі коліни, які 

беруть участь у хімічній взаємодії рослин, A.M. Гродзинський поділяє на три великі групи.  

До першої з них належать речовини вторинного походження (органічні кислоти, ефірні 

олії, алкалоїди, вітаміни, антибіотики сапоніни, глікозиди, флавоноїди, дубильні речовини та інші 

поліфеноли тощо). Ці алелопатично активні сполуки видоспецифічні, можуть бути продуктами 

нормального метаболізму чи утворюватися у відмерлих рослинах. Під впливом ефірних олій у 

ґрунті накопичуються коліни, які зумовлюють ґрунтову втому.  

Друга група – високотоксичні сполуки, які утворюються внаслідок гідролітичного автолізу 

білків рослинного і мікробного походження (пептиди, амінокислоти, нуклеозиди, органічні кислоти, 

аміди кислот, аміно- та імінопохідні, індолпохідні, амоніак). Їм не притаманна видова 

специфічність, вони присутні в живих і відмерлих тканинах рослин, виділеннях живих організмів.  

До третьої групи належать різні продукти мінералізації й гуміфікації рослинних тканин 

(гумінові кислоти і їх похідні, вищі жирні кислоти, нафтохінони, антрахінони, складні хінони, 

корична кислота та її похідні). Здебільшого полімерні сполуки ароматичного ряду 

характеризуються наявністю фенольних груп, часто містять в гетероциклах азот, утворюють 

комплекси з солями (хелати) і відзначаються високою алелопатичною активністю. Завдяки цим 

речовинам відбувається алелопатичний взаємовплив між рослинами впродовж усього 

онтогенезу: змінюється продуктивність рослин, вміст та якість окремих БАР.  

Явище алелопатії враховують у сільськогосподарському рослинництві при розробці 

структури сівозмін і мішаних посівів, з метою запобігання ґрунтовтоми в монокультурі, боротьби з 

бур’янами, фітопатогенними організмами тощо.  

Практичне значення мають відомості про взаємно корисні зв’язки рослин. У разі оцінки 

алелопатичних якостей рослин враховують не тільки їх здатність виділяти різноманітні БАР, а й 

виявляти толерантність до шкідливих виділень.  

 V. Закріплення знань.  

 Бесіда.  

 1. Охарактеризуйте переваги змішаних насаджень над чистими.  

 2. Як хід росту насаджень залежить від умов місцезростання?  

 3. Перерахуйте швидкорослі породи.  

 4. Що ви дізналися про залежність темпу росту від густоти деревостану?  

 5. Охарактеризуйте інтенсивність росту чистих та мішаних насаджень.  

 6. Що таке буферний принцип змішування культур?  

 7. Як формуються взаємовідносини підліску з деревними ярусами?  

 8. Дайте визначення алелопатії. Наведіть приклади.  

 9. Охарактеризуйте, від чого залежить стійкість лісу проти шкідливих впливів.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  
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 Сьогодні ми не тільки ознайомилися з термінами: швидкорослі породи, густота 

деревостану, чисті і мішані насадження, буферний принцип змішування культур, алелопатія, але 

й узагальнили знання про трофогенний екологічний ряд, залежність типології лісів від 

місцезростання, вивчили основи створювання мішаних насаджень. Розглядаючи питання 

алелопатії рослин, повторили хімію.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Відшукайте швидкорослі породи у шкільному дендропарку або міському парку. Простежте, 

які деревні та чагарникові породи утворюють підлісок.  

 

Заняття 67 
  

 Тема. Природні пояси і зони. Вплив зональності та поясності на типологію і 

природний склад лісів.  Ліс як географічне явище. Хвойні ліси Півночі. Широколистяні ліси 

помірного поясу.  

 Мета. Закріпити знання про природні пояси і зони, поглибити вміння читати географічні 

карти та користуватися ними. Показати вплив зональності на типологію і природний склад лісів. 

Довести, що ліс є природним явищем великих географічних масштабів. Вивчити поширення та 

природний склад хвойних лісів Півночі, широколистяних лісів помірного поясу. Показати 

залежність породного складу від природних поясів і зон. Навчити вести дискусію, відстоювати 

свою думку. Виховувати наполегливість у досягненні мети, любов до природи.  

 Обладнання. Географічні карти: фізичні карти світу та України, карти рослинності світу,  

України, кліматична карта світу, карта природних зон та поясів світу, фотодокументи, таблиця 

покритих лісом площ і лісистості земної кулі, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Природні пояси та зони, поясність лісів, ліси Півночі, 

помірного поясу, ліси як географічне явище.  

 Тип заняття. Комбінований. 

Структура заняття  

 І. Організаційний момент.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний момент.  

 Забезпечення вихованців гуртка роздавальним матеріалом, налаштування на робочий 

стан.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда за запитаннями.  

 1. Назвіть відомі вам материки земної кулі. Охарактеризуйте їх географічне положення 

щодо екватора.  

 2. Які кліматичні пояси поширені на Землі? Як вони впливають на природні зони?  

 3. Із курсу загальної географії охарактеризуйте природні зони Землі.  

 4. У якому кліматичному поясі розташована Україна?  
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 5. Охарактеризуйте природні зони України.  

 6. У якій природній зоні розташоване ваше учнівське лісництво?  

 7. Які типи лісів переважають у вашій місцевості?  

 8. Назвіть головні лісоутворюючі породи ваших лісів.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Україна – велика держава, на території якої існують різні природні зони, проте, щоб 

займатися лісорозведенням та лісовідновленням в наших лісах, вводячи породи-інтродуценти, 

враховуючи, що ліс це географічне явище, – потрібно знати природні пояси і зони світу. Під час 

заняття ми вивчимо вплив зональності та поясності на типологію і природний склад лісів, 

ознайомимося із хвойними лісами Півночі, широколистяними лісами помірного поясу, навчимося 

характеризувати їх.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

  Ліс як географічне явище. Розповідь із елементами бесіди.  

 Слово керівника. 

 Пригадайте, що називають лісом і деревостаном?  

 Лісом та деревостаном називають тісне угруповання деревних і чагарникових порід, які 

займають більш-менш значний простір.  
 

 Охарактеризуйте такі природні об’єкти: поле, луки, степ, пустелю, болото, 

переважаючі  типи їх рослинності. 
 

 Визначаючи наш об’єкт таким чином, ми обмежуємо уявлення про ліс від уявлення про 

поле, луки, степ, пустелю, болото й інші типи рослинності, де дерева чи чагарники або зовсім не 

трапляються, або трапляються у вигляді поодиноких екземплярів чи невеликих груп і не є 

панівними у переважаючому ландшафті.  

 Дерева та чагарники – багаторічні насадження, і більшість із них в помірному 

кліматичному поясі відноситься до життєвої форми літньозелених фанерофітів. 
  

 Як можна охарактеризувати лісові масиви в інших типах клімату?  
 

 4.1. Характеристика хвойних лісів Півночі.  

 На земній кулі ліси розподілені нерівномірно.  
 

 На які частини світу поділяється Північна півкуля? За картою «Природні зони світу» 

визначте межі поширення тайги.  
 

 Тільки північна півкуля має великі хвойні ліси в межах холодної і помірно холодної зон, 

розташованих між 500 та 700 північної широти. Це зона тайги. Для неї властиві довготривалі й 

суворі зими з потужним і стійким сніговим покривом. Зона тайги екстразонально повторюється 

південніше, але тільки в більш високих гірських поясах. Пояс темнохвойних лісів на Кавказі почи-

нається приблизно з 1200 м, в Карпатах – з 800 м н.р.м. і простягається до рівня альпійських лук.  

 Панування вічнозелених порід у лісах холодних широт та висотних гірських поясів 

пояснюється тим, що в умовах короткого вегетаційного періоду вічнозелені рослини мають 

суттєву перевагу: вегетація в них розпочинається зразу ж при першому весняному потеплінні 

внаслідок наявності хвої минулих років, тобто без утрати теплого весняного періоду, що потрібен 

для розвитку нових листків і пагонів. Крім того, сосна звичайна, ялина й сосна сибірська кедрова 

у холодному кліматі верхньої гірської зони здатні до продуктивного фотосинтезу навіть при 
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температурі від 2 до 70 С. Не випадково, що супроводжуючі хвойного лісу до самої північної межі 

береза, верба плакуча й осика є породами, що найраніше розпочинають весняний розвиток 

листя. Ранньовесняне розпускання бруньок властиве модрині – супутній породі вічнозелених 

хвойних, що разом з ними виходить до меж з тундрою.  

 Голчаста форма листків у вічнозелених хвойних (сосни, ялини, ялиці) із щільними 

покривними тканинами слугує однією із кращих захистів від зимового висихання. Про це свідчить 

факт проникнення далеко на північ звичайних супутників хвойних лісів – вічнозелених чагарників 

із родини вересових, що можуть виживати тільки під захистом снігового покриву. Більшість із них 

мають округлі або овальні листки (брусниця, лохина, лапландське багно та ін.), що свідчить про 

кращі умови зволоження повітря в середовищі їх зростання. Але, не в меншій мірі зимостійкість 

хвойних порід пов’язана з їхньою смолистістю, наявністю у них летких терпенів типу скипидару. 

Вони відіграють важливу роль в підвищенні як морозостійкості, так і посухостійкості.  

 Для північного тайгового лісу характерне висококласне формування стовбурів – високих, 

прямих, повнодеревних. Сучкуватість у хвойних лісах тайги не така велика, як у листяних і 

хвойних лісах південних широт. Завдячуючи густоті крони, що наростає в результаті 

багаторічного віку хвої, основні породи темнохвойної тайги – ялина (смерека) і сосна – 

пропускають до ґрунту мало світла.  

Цікавий розподіл деревних видів тайгової зони між східною й західною півкулями. Два-три 

десятки види євразійських ялин та стільки ж видів ялиці мають до 20 видових аналогів у західній 

півкулі. Особливо багато видів на Заході має сосна, її дво-, три- і п’ятихвойні представники. 

Сосна Веймута, смолиста сосна – основний лісоутворювач на піщаних та кам’янистих ґрунтах 

Східної Канади і США. Сосна Банкса є у себе на батьківщині піонером, що заселяє землі після 

лісових пожеж. Особливо продуктивні темнохвойні ліси Далекого Заходу, де поширена 

ситкинська ялина і псевдотсуга Дугласа (дугласія), насадження яких досягають середньої висоти 

90 м та віку 500-700 років. У південних Кордильєрах поширена гігантська секвойя, що досягає 7 м 

в діаметрі, 125 м висоти і дає до 8000 куб. м деревини з 1 га.  

 Зімкнуті ліси темнохвойної тайги відносяться до самих тінистих лісів земної кулі. Тільки 

багатоярусні, перевиті ліанами, дощові ліси вологих тропіків конкурують з ними у цьому 

відношенні. Виключенням є соснові і особливо листяні ліси, які в старшому віці дуже світлі й 

чисті. Панування модрини і сосни кедрової пов’язане з перевагою над крайніми кліматичними, 

дуже холодними умовами, а сосни – з едафічними. Сосняки поширені на піщаних та скалистих, 

бідних і маловологоємних (сухих) субстратах.  

 Південна підзона тайги багатша деревними породами, особливо на 

північноамериканському материку, де з’являються тсуга, дугласія, гігантська секвойя і, окрім того, 

клен цукровий, білий ільм, дуб червоний та ін. В південну підзону європейської тайги проникають 

дуб черешчатий, липа дрібнолиста, клен гостролистий та ін.  

 Багатством видів ліси Північної Америки зобов’язані тому, що на цьому материку льодови-

кові періоди не нанесли таких потужних спустошень, як на материку Євразія. Меридіонально 

розташовані гірські ланцюги Кордильєр, Скалистих гір і Аппалачів не заважали відступу лісів на 

південь, їх збереженню в південних широтах та поверненню на попередні місця після материко-

вого зледеніння. Інші наслідки мало зледеніння на півночі євразійського материка, де відступаючі 

ліси проникали до широтно простягнутих гірських хребтів і пустельних ландшафтів рівнинної 

частини материка. Цим і пояснюється, що поширені в лісах обох півкуль з третинного періоду 

тюльпанове дерево, кипарис болотний, тсуга, секвойя та інші повністю зникли з наших лісів.  
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 У хвойних лісах канадської тайги так багато видів, що дуже часто в складі І ярусу 

деревостану беруть участь до десяти порід. Наприклад, в одному столітньому природному 

насадженні в провінції Онтаріо трапляються в І ярусі великоплідний і червоний дуби, 

великолистий бук, канадська тсуга, ялина біла, американська модрина, американський ясен, 

береза жовта, а під їх наметом – зо два десятки порід ІІ ярусу і підліску. Друга особливість лісів 

тайгової зони західної півкулі – велика наявність морозостійких видів. Морозостійкість їх 

історично пояснюється повільним пристосуванням до холодів протягом міграцій на південь та 

поверненням назад при тривалому перебуванні в перигляціональній зоні. Поступове 

похолодання клімату, що розпочалося в кінці третинного періоду, викликало на Далекому Сході 

подібні явища пристосування до холоду місцевих рослин і тварин. В лісах Далекого Сходу 

збереглося немало третинних реліктів, в тому числі бархат амурський (Phellodendron amurense), 

аралія (Aralia manschurica) і ліани – лимонник китайський та актинідія.  
 

 4.2. Зимовоголі широколистяні ліси помірного поясу.  
 

 В межах яких географічних широт розташований помірний кліматичний пояс? Чим він 

характеризується?  
 

 Південніше 500 північної широти в Європі, Азії та Північній Америці поширені у вигляді 

трьох великих областей зимовоголі широколистяні ліси, переважно з дуба, бука, граба, липи, 

клена, горіха, каштана кінського й інших порід. Ці області, не зважаючи на загальні, притаманні їм 

риси, відрізняються за багатством і видовим складом деревної флори. Так, ліси Східного Китаю 

та Японії багаті  оригінальними видами дуба, кленів, ясена, горіхів, сосни кедрової. В них 

трапляється диморфант, корейський кедр. Широколистяні ліси Північної Америки складаються з 

таких груп деревних порід, як ліквідамбр, горіх гікорі, робінія, ряд дубів. До цієї ж зони відносяться 

широколистяні ліси значної частини Європи, і в тому числі наші Лісостеп, Полісся, нижні гірські 

пояси Карпат, ліси Центральної Європи.  

 Панівними породами в лісах цієї зони є дуб черешчатий на Сході, скельний дуб та бук на 

Заході; вони супроводжуються грабом, ільмовими, кленом гостролистим і польовим, кленом -

явором, черешнею, берекою.  

 В більш південних зонах панують дуб пухнастий, каштан, та ін. В цих областях 

темнохвойні породи займають верхні гірські пояси, а сосни (звичайна, чорна, таврійська) 

поширені тільки на едафічно бідних місцезростаннях.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Навчальна лабораторія».  

Робота в групах. Завдання для  

першої групи: дати характеристику природних поясів і зон, впливу зональності та 

поясності на типологію і природний склад лісів;  

другої:  охарактеризувати ліс як географічне явище, хвойні ліси Півночі;  

третьої:  охарактеризувати зимовоголі широколистяні ліси помірного поясу.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 Вихованці гуртка взаємоперевіряють виконання завдань по характеристиці природних 

поясів і зон та їх лісів. Роблять висновки про ліс, як географічне явище.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 З курсу географії повторити матеріал про рослинність північних регіонів земної кулі. 

Опрацювати тему «Ліси Середземномор’я».  
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Заняття 68  
 

 Тема. Ліси Середземномор’я та його кліматичних аналогів. Мусонні ліси, ліси 

вологих тропіків. Взаємовідносини між лісом, степом і пустелею. Гірська поясність лісів. 

Дочетвертинні ліси, ліси в четвертинному періоді. Ліси в голоцені та в історичний час.  

 Мета. Дати поняття взаємовідносин між географічними зонами, буферної зони. Вивчити 

горизонтальну поясність лісів, вплив на ліс теплого кліматичного фактору, взаємовідносини між 

лісом, степом і пустелею. Навчитися характеризувати ліси Середземномор’я та його кліматичних 

аналогів, мусонні ліси, ліси вологих тропіків, дочетвертинні ліси, ліси четвертинного періоду, ліси 

в голоцені та в історичний час, пояснювати вплив зональності й поясності на типологію та 

породний склад лісів.  

 Обладнання. Підручники, фотодокументи, інтернет-ресурси, карта рослинності світу.  

 Базові поняття та терміни. Ліси Середземномор’я, мусонні ліси, ліс, степ, пустеля, 

поясність лісів, дочетвертинний і четвертинний періоди, голоцен.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків занять.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Створення позитивного психологічного клімату. Забезпечення вихованців гуртка 

дидактичним та роздавальним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда за запитаннями.  

 1. Чим кліматичні пояси відрізняються від природних зон?  

 2. Які природні зони розміщені у помірному кліматичному поясі?  

 3. Назвіть, відомі вам, найбільші пустелі земної кулі. Дайте їм характеристику.  

 4. Чи є пустелі на території України?  

 5. Охарактеризуйте розподіл лісів на земній кулі. Назвіть їх.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Вивчаючи ліси природних зон світу, сьогодні ми дамо характеристику лісам 

Середземномор’я і його кліматичних аналогів, так як в лісах України зростає багато середземно-

морських елементів. Ознайомимося з мусонними лісами та лісами вологих тропіків.  

 Із посиленням антропогенного впливу на ліси й земельний фонд, на земній кулі зростає 

площа пустель. Однією з таких є українська пустеля «Олешківські піски» на Херсонщині. Щоб 

зупинити цей процес, ми маємо знати про взаємовідносини між лісом, степом і пустелею. 

Вивчити гірську поясність. А також, поскільки ліс категорія географічна, - ознайомитися із 

дочетвертинними лісами, лісами в четвертинному періоді, в голоцені та в історичний час.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
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 4.1. Ліси Середземномор’я і його кліматичних аналогів.  

При вивченні теми бажано використати прийом «Домашні заготовки».  
 

Назвіть відомі вам середземноморські географічні елементи, що складають сучасну 

рослинність України (купина широколиста, шоломниця висока, скумпія звичайна, осока парвська, 

холодок тонколистий, калина гордовина, клокичка периста, дерен справжній та інші).  
 

Особлива форма лісів середземноморського клімату, із сонячним і бездощовим літом, 

вологою та м’якою зимою, носить назву лаврових або твердолистяних.  
 

Чи доводилося вам бачити лаврові листки? Дайте  їх характеристику.  
  

Тверді, зазвичай товсті (шкірясті) пластинки листків, то покриті густим волоком волосків, то 

навпаки, голі, що мають дзеркально-блискучу поверхню.  

Більшість цих лісів вічнозелені, але є й такі, що скидають на зиму дрібні, жорсткуваті, 

покриті повстевим опушенням листки, типовим представником яких є дуб пухнастий. До цієї групи 

екологічно близькі лох і лохолиста груша, багато видів шипшини, горобини та інших чагарників і 

дрібних дерев. Основні породи лісів Середземномор’я вічнозелені: лавр, маслина справжня, 

суничне дерево, кипариси, справжні кедри, вічнозелені дуби (кам’яний, пробковий та ін.), мирт. В 

Україні така зона представлена Чорноморським узбережжям. Тут панують ліси із зимовоголих 

порід: каштанолистого дуба, залізного дерева, клена, дзелькви, хурми; вічнозелені трапляються 

тільки в підліску: даная, падуб та інші.  

 Ліси зони лавра різноманітні. Вони трапляються переважно на широтах 30-450, найчастіше 

інтразонально, в областях середземноморського клімату.  
 

 За картою рослинності світу охарактеризуйте названі широти.  
 

 Не зважаючи на приналежність їх до різних флористичних провінцій і районів, все ж таки у 

них є спільні флористичні риси. Так, у Каліфорнії ліси цього типу складаються з суничного дерева 

(Arbutus menziesii Pursh.), вічнозеленого дрібнолистого дуба (Quercus agrifolia L.), який нагадує 

корковий дуб; в гірських заглибинах трапляються зарослі секвойї. В Середземномор’ї у відповід-

них едафічних умовах панують багаточисленні види сосни; із європейських видів тут трапля-

ються сосна приморська (Pinus pinaster Ait.) і близькі до неї алеппська й піцундська; в Каліфорнії 

Pinus ponderosa Laws., та ціла група сосон-аборигенів Скелястих гір та Колорадського плато.  

 Ліси Середземноморського клімату в більшості випадків світлі, зріджені. Ріст дерев у них 

низький. Багато деревних порід посухостійкі, світлолюбні і товстокорі. Вони характеризуються 

підліском із колючих кущів з листками голкоподібної форми. Багато ефірномаслинних кущів, 

таких, як мирт, розмарин та інші. В трав’яному покриві багато злаків, лілійних і типових 

представників степової флори.  

 Твердолистяні ліси середземноморського типу в більшості випадків сильно змінені 

людиною.  
 

 4.2. Літньоголі (мусонні) ліси. Ліси вологих тропіків і субтропіків.  
 

 З курсу  «Географія материків і океанів» (6 кл.) охарактеризуйте тропічні й субтропічні 

ліси. Пригадайте рослинність «дощових лісів».  
 



 

365 

 

 Поширені в теплих областях з типово вираженим періодом гострої літньої посухи, на час 

якої дерева скидають листки. Екологічне значення скидання листя в цих умовах – захист від 

посухи. Коли мусонні вітри приносять в цю місцевість вологу, ліси «вдягають» листя, звідки й 

походить назва мусонні. Але до їх складу входять і деревні породи, які зберігають листя.  

 До головних деревних порід мусонних лісів, поширених в Індії та Індонезії, відноситься 

знамените швидкоростуче тикове дерево.  

 В саванах Центральної Африки поширені рідкостійні ліси із літньоголих порід – зонтичних 

акацій і баобабів. В Австралії поширені евкаліптові ліси з домішкою справжніх акацій.  

 Ліси вологих тропіків та субтропіків називають також «дощовими лісами». Вони поширені 

на прибережних рівнинах і не заходять далеко в бік хінтерланду, обмежені районами, де річна су-

ма опадів перевищує 2000 мм і доходить до 5000-6000 мм. Тільки в Південній Америці, в басейні 

Амазонки, вологий тропічний ліс простягається широкою смугою далеко вглиб континенту.  

 Тропічні ліси – найскладніші в біоценотичному відношенні. Їх промислова цінність невисо-

ка, так як якість деревини багатьох тропічних порід низька, вихід сортиментів із-за поганого 

формування стовбурів незначний. Дерева тропічних лісів використовуються в більшій мірі як 

джерело побічної продукції: для отримання каучуку, різних масел, харчових плодів, лікарських 

препаратів тощо. Сьогодні на переважній площі тропічного лісу насадження розладнані, збіднені. 

На ділянки материнських пралісів можна натрапити лише в заповідниках.  

 Тропічні ліси багатоярусні. Тільки на галявинах, внаслідок кращої освітленості, з’являють-

ся  прості чагарникові й трав’янисті яруси. Наявність великого різноманіття порід дуже велика: на 

півгектарній площі можна нарахувати декілька сотень видів. Окремі гіганти висотою до 50 -70 

метрів панують над нижче розміщеними ярусами, в яких проростають більш тіньовитривалі 

породи. Найбільш тіньовитривалі – деякі пальми і деревовидні папоротники – поширені в найниж-

чих ярусах. Стовбури у цих рослин тонкі, не дуже прямі, з поганим гілкуванням, невеликими 

розрідженими кронами. Проте затінення у цих лісах невелике.  

 Листки таких порід мають різне забарвлення – від жовтуватого до коричневого. На цих 

деревах відсутні вітрозапильні квітки, вони пристосовані до запилення комахами.  

 Вегетаційний період в тропічних лісах триває безперервно. Листопад і поява нових 

пагонів, цвітіння й плодоношення різних видів проходить рівномірно протягом року. Ґрунти 

червоні фералінтні, латерити на кислих гірських породах – жовтоземи.  
 

 4.3. Взаємовідносини між лісом, степом і пустелею. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 З курсів «Фізична географія України» пригадайте, чи існують в Україні пустелі. 

Охарактеризуйте «Олешківські піски».  
 

 Межі між географічними зонами визначаються особливими умовами. Наприклад, між 

лісовою та степовою зонами розташована широка перехідна лісостепова зона, наявність якої 

свідчить про відсутність різких меж між лісовими і степовими типами рослинності, про 

спорідненість лісів та степів. У світлих соснових лісах степової зони панує трав’янистий покрив із 

вівсяниці, тонконога, піщаної ковили й інших рослин. В сухих пристепових дібровах підлісок 

формується із терну, шипшини, глоду, жостеру та інших колючих степових чагарників; у покриві 

таких лісів майже зовсім відсутні лісові аборигени, переважають представники більш вологих 

степових або більш сухих лучних асоціацій. В молдавських лісах-гирнецах (діброви V бонітету з 

переважанням дуба пухнастого) панує степовий покрив і йде процес чорноземотворення.  
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 Степова дернина – потужний конкурент лісу, тим більше, що в боротьбу вступають слабкі 

деревні сходи, а не великі дерева. Головна переважаюча сила у степових рослин – швидке 

відбирання вологи і зневоднення верхнього ґрунтового шару. Вони не дають деревним рослинам 

закріпитися в перші роки життя серед степового травостою.  

 Степ на рівних лесових плато з’явився раніше лісу тому, що ліси цієї зони переживали 

несприятливі (холодні й сухі) кліматичні умови льодовикового періоду в окремих рефугіумах 

(рефугіум (лат. Refugium - притулок) - частина суші чи океану де певний біологічний вид або 

група видів пережили чи переживають умови клімату та середовища існування в 

несприятливий для них геологічний період), найчастіше в глибоких балках і в місцях, захищених 

від вітрів, посухи та зимового охолодження. Судячи по третинному релікту, що зберігся – 

карликовому бересклету, деякі лісові рефугіуми в дібровах існують з третинного періоду. Часто 

реліктові діброви мають у своєму складі домішки граба.  

 Отже, головна перевага степової рослинності полягає в тому, що вона утримувала за 

собою простори до півдня від зони зледеніння. Ліс міг поширюватися у степ там, де знаходилися 

лісові укриття, або там, де суцільний фронт трав’янистої рослинності був порваний глибинною 

ерозією. На вражений ерозією, вільний від трав’янистої дернини субстрат потрапляло, занесене 

птахами, насіння чагарників, крилатки береста, клена, занесене вітром насіння тополі, берези та 

осики. Так виникали степові переліски. Відповідно, на стадії первинного поселення лісу, ерозія 

була його активним союзником – вона знищувала його конкурентів.  

 Після фази заростання ярів і промивин деревними породами-піонерами, серед них 

з’являвся дуб, жолуді якого приносили сойки. В подальшому лісове узлісся, утворене зі степових 

чагарників та береста, наступало на степ за допомогою кореневих пагонів цих порід. На даному 

етапі перевага дерев обумовлювалась телетрофією – живленням кореневих відростків за раху-

нок далеко розташованих материнських дерев. Але розповсюдження телетрофів на степ стриму -

валося потравою їх пагонів дикими тваринами, багаточисельними в ті часи. Окрім того, поблизу 

узлісь із-за ущільнення ґрунту великими травоїдними тваринами, загострювалась ґрунтова 

посуха, виникали особливі труднощі для проникнення деревних коренів у степову дернину.  

 Отже, гіпотезу безлісся степів можна констатувати тим, що межа між степовим і лісовим 

ландшафтами тісно пов’язана з історією нашої рівнини в четвертинному періоді. Ліси заходять на 

вододіли навіть у самих південних степах. Наприклад, фісташкові та ялівцеві ліси Кримської 

гірської зони межують з напівпустельним ландшафтом прибережної рівнини судакського району. 

 Умови первинного поселення лісу сприятливі на схилах і несприятливі на рівнині. Схилам 

властивий поверхневий стік, що викликає ерозію, на них можливий промив трав’янистої дернини 

у вигляді невеликих ритвин, в яких легко поселяються деревні породи. Отже, сусідство ксеро -

фільного лісу з пустелями і напівпустелями не тільки можливе, але й існує в природі там, де існує 

ерозія і де недалеко існують лісові укриття – осередки дерев’янистого та чагарникового насіння.  

Безлісся степів – результат первинного поселення степової рослинності, стійкості степової 

дернини по відношенню до всіх сторонніх інградієнтів в умовах недостатнього зволоження. 

Відповідно, причина безлісся степів – ценогенетична, обумовлена первинністю степів і тільки в 

малому ступені недостатнім зволоженням, яке є однією із умов, але не причиною безлісся. Навіть 

у пустелі трапляються ліси й близькі до них типи рослинності – саксаулові пущі і зарості 

безлистих чагарників на пісках.  

 Межа лісу з тундрою визначається нестачею тепла, отриманого рослинами протягом 

короткого вегетаційного періоду, зимовими вітрами, що викликають обезводнення пагонів, 
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близькістю горизонту вічної мерзлоти. Ці причини зумовлюють приземистість дерев та чагарників, 

що зростають на межі лісу з тундрою.  
 

 4.4. Гірська поясність лісів. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Пригадайте горизонтальну поясність лісів.  
 

 Гірська поясність лісів ніби повторює їх горизонтальну зональність. Екологічне походжен-

ня верхнього гірського лісового узлісся  залежить від тих же умов, що й на межі лісу з тундрою: 

від нестачі тепла і від сильних вітрів. Але радіація в горах південних широт більш інтенсивна, ніж 

на північних рівнинах. Верхня лінія поширення деревних порід в горах південних широт 

визначається найчастіше сильними вітрами й навалою снігу, великою в цих умовах, що пере -

шкоджає можливості нормального росту лісу. На альпійське узлісся із листяних порід виходять 

найчастіше хвойні ліси (ялина, ялиця, сосна, модрина, кедр), а з листяних головним чином 

береза, на Кавказі – високогірний клен і бук. Згинання стовбурів у напрямку схилу – характерний 

відтінок сніжних кучугур. Попереду лісового узлісся й вище нього часто трапляються зарослі 

рододендрона (Кавказ), гірської сосни і зеленої вільхи (Карпати). Низькорослі та густі зарослі 

гірської сосни в Карпатах мають велике водоохоронне значення.  

 Верхнє лісове узлісся Кримської гірської зони сформоване із сосни звичайної, частково із 

кримської (Pinus taurica) і гібридів між ними, понижене в результаті господарської діяльності 

людини. Зменшення антропогенного навантаження сприяє природному заселенню сосною безлі-

сих вершин Кримських яйл. Пануючі тут сильні північні вітри викликають частий бурелом.  
 

 4.5. Дочетвертинні ліси, ліси четвертинного періоду, ліси голоцену і в історичний час.  
 

 Дочетвертинні ліси. Життєва форма деревних рослин – фанерофіти – була первинною в 

процесі еволюції у відношенні до трав’янистих рослин. З’являючись у вологих і теплих зонах, 

деревні рослини розселялися за їх межі й потрапляли в посушливі і холодні області. Втрачаючи 

при цьому свої типові ознаки, одні зменшували розміри, скорочуючи довготу життя, еволюціону-

вали в трав’янисті рослини. Інші – пристосовувалися до нових суворих умов, зберігаючи свій 

життєвий тип.  

 Перші хвойні породи з’являються ще в палеозої, біля 250 млн. років назад, примітивні 

хвойні – в нижньому карбоні. Кінець палеозою (пермський період) є початком розквіту хвойних і 

періодом появи першого листопадного дерева із голонасінних – гінкго. На початку та в середині 

мезозою, в тріасі і юрі, голонасінні й особливо хвойні рослини вже переважали, досягаючи 

високого розвитку. В лісах крейдяного періоду переважають сосна, ялина, модрина. В цей період 

виникають справжні квіткові рослини – верба плакуча, тополя, береза, вільха, дуб.  

 В третинному періоді, що розпочався близько 130 млн. років тому, хвойні і листяні породи 

панували в лісах. Це були види, які дійшли до наших днів. Секвойя, тюльпанове дерево, кипарис 

болотний були поширені по всій північній півкулі. Платани, айлант, евкаліпти, що з’явилися в 

крейдяному періоді, зростали в Європі, Азії та Америці. Панівний у наших широтах протягом 

третинного періоду вологий субтропічний клімат сприяв розвитку густих лісів із секвойї, болотя-

ного кипариса, коричневого і камфорного лаврів, магнолій, пальм, їстівного каштана, вічнозеле -

них дубів, залізного дерева.  

 До кінця третинного періоду клімат північної півкулі стає суворішим і сухішим, формуються 

ліси з переважанням зимовоголих дубів, граба, липи, ліщини та інших порід, види яких або 



 

368 

 

тотожні сучасним, або близькі до них. Реліктами третинних лісів, тобто рослинами, що зберегли-

ся в майже незмінній формі з третинного періоду, є багато видів кавказьких і кримських рослин, а 

окремі типи лісів Колхіди (південно-західної частини Чорноморського побережжя Кавказу) 

вважають реліктовими: каштанники, дубові й букові ліси та ін.  

 Більша частина наших звичайних хвойних порід існує, не змінившись із середнього і 

верхньотретинного часу. Це й сьогодні найбільш поширені сосна, ялина, граб, дуб та ін.  

 Ліси в четвертинному періоді. На початку четвертинного періоду, біля 1 млн. років тому, 

на європейській рівнині встановилися кліматичні умови, близькі до сучасних. Але розподіл геогра -

фічних зон порушився материковим зледенінням, що поширювалося то на південь і доходило до 

широти Кременчука в басейні Дніпра та до Павловська в басейні Дону, то відступало на північ, в 

межі Валдайської височини або навіть Скандинавського півострова. При цьому в перигляціальній 

(позальодовиковій) зоні встановлювалися кліматичні ступені – від арктичного клімату тундри в 

найближчій до льодовика зоні до холодного і посушливого степового клімату в підзоні, віддаленій 

від краю льодовика. Тут відкладалися піщані та глинисті воднольодовикові наноси, а на 

водороздільних плато – лесовий нанос серед степової трав’янистої рослинності, що утворив 

вітрову тінь – найважливішу передумову для осідання атмосферного пилу. Головне джерело її – 

розвіювання льодовикових і водно-льодовикових опадів, що вийшли з-під води, в самій первинній 

афітній фазі розвитку ландшафту.  

 Лісова рослинність могла існувати тільки в перигляціальній зоні, утворюючи тут вузьку 

підзону широтно розміщеної лісотундри із збідненим видовим складом (сосна, ялина, береза, 

верба плакуча та деякі інші види). В міжльодовикові епохи ліси формувалися на всьому звільне -

ному від льоду просторі в результаті розселення видів, що збереглися в лісотундрі і в лісових 

рефунгіумах серед лісового ландшафту.  

 Ліси в голоцені та в історичний час. В сучасну (післяльодовикову) епоху, що носить 

назву голоцену і триває біля 10 тис. років, на півночі (в Скандинавії) змінився  ряд кліматичних 

періодів. Із них перший – ранній післяльодовиковий – характеризувався переважанням берези, 

появою сосни, а пізніше – ялини. Потім наступив період витіснення берези і сосни широко-

листяними породами, в тому числі дубом, липою, ліщиною. Цей період рахується найтеплішим, 

сприятливим утворенню добре розкладеного торфу в болотах верхового типу – так званого 

пограничного горизонту. Потім настав сучасний період з перевагою сосни й берези.  

 Така схема не є тільки кліматичною. Перші два періоди, включаючи перевагу ліщини, – 

фаза іміграції широколистяних із заходу і півдня, а також формування ґрунтів у лісах. Ґрунтоутво -

рення на свіжовідкладених льодовикових наносах під впливом рослинності покращило родючість 

цих наносів і створювало можливість заселення на них більш вимогливих до ґрунту порід – дуба 

та його широколистяних супутників. Сучасна (третя) фаза – повернення до панування берези й 

осики є антропогенною, відповідною епосі бронзи і заліза, коли збільшилось заселення лісів 

людиною. В цей час почастішали зміни порід після пожеж, перехід сосняків і ялинників в берез-

няки й осикові ліси, а також перетворення більш родючих земель, зайнятих широколистяними 

породами, в орні землі, пасовища, луки – так зване лісополісся.  

 В південній частині перигляціальної зони, в лісових балках і на піщаних лісових терасах, 

які тільки вийшли із затоплення, були можливі амбітні (безрослинні) фази, коли степові рослини 

не встигали заволодіти свіжими наносами. В цьому випадку схили піддавалися розмиву, на них 

утворювалися яри, а піски під впливом розвіювання набували зольний (дюновий) рельєф. Місця 
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розмиву та розвіювання сприятливі для природного заліснення, оскільки яри і піски, в цьому 

випадку, були вільні від степової дернини.  

 До наших днів зберігаються сліди історичної незавершеності розселення лісів та деревних 

порід у вигляді, наприклад, спорадичного складу степових байрачних перелісків або плакорних 

(на підвищеннях) дібров в південній підзоні лісостепу. В них завжди панує дуб, але можуть бути й 

присутні або відсутні ясен, липа, клен гостролистий, граб, чорноплідний глід та інші деревні 

породи. При цьому двом сусіднім переліскам може бути властивий різний склад порід, не 

виправданий різницею в умовах місцезростання.  

 Відповідно до спостережень А.Е. Дугласа, приріст дерев залежить від активності Сонця. 

Останній довготривалий період посилення сонячної активності розпочався в 1910 р. й досяг в 

1957-1958 рр. дуже високого підйому. З ним пов’язане потепління в Арктиці, зменшення водоно-

сності рік, зниження рівня Каспійського моря. Це відображено і в ході приросту дерев по діаметру.  

В голоцені ще продовжується природне розселення деревних порід, що не завершилося у 

післяльодовиковий період. Так, заселення карпатських лісів буком проходило у відносно недавній 

час – 3-5 тис. років тому. Обмеженість ареалу гребінчастої ялини в Центральній Європі та 

Піренеях також говорить про історично незавершене її поширення. Отже, на післяльодовикове 

розселення лісів уже впливав людський фактор, припиняючи природні процеси або, меншою 

мірою, стримуючи їх. Людина кам’яного віку, заволодівши вогнем, впливала на хвойні ліси, підда-

ючи їх випалюванню для звільнення землі під примітивне землеробство. Неудобрені землі 

швидко, протягом кількох років, втрачали родючість, і, будучи закиненими, піддавались вторин-

ному природному залісненню, а потім знову випалювалися.  

 В епоху бронзи і заліза людина, що вже володіла металевими знаряддями праці для 

розробки лісу, стає потужним винищувачем хвойних та листяних лісів, включаючи діброви.  

Була доведена історична правдивість свідчень Геродота й інших античних учених про 

існування великих масивів лісів на сучасних Олешківських пісках, що у Херсонській області.  

Ці ліси, площею біля 150 тис. га, були знищені скіфами.  

 Відповідно, вже стародавні люди були перетворювачами природи.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».    

 Вихованці гуртка діляться на групи. Кожна група, використовуючи додаткову літературу й 

інтернет-ресурси, опрацьовує конкретний матеріал.  

 Перша – «Ліси Середземномор’я та його кліматичних аналогів».  

 Друга – «Мусонні ліси, ліси вологих тропіків».  

 Третя – «Взаємовідносини між лісом, степом і пустелею».  

 Четверта – «Гірська поясність лісів».  

 П’ята - «Дочетвертинні ліси, ліси в четвертинному періоді. Ліси в голоцені і в історичний 

час».  

 Опрацювавши теми, юні лісівники обмінюються новим інформаційним матеріалом, який не 

прозвучав під час проведення заняття.  

 Керівник пропонує для виконання тему навчального проекту «Вплив зональності та 

поясності на типологію і породний склад лісів». Вихованці гуртка, в бібліотеці учнівського лісниц-

тва, підбирають  літературу по запропонованій темі.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Викликаю асоціацію».  

 Юні лісівники по черзі називають і обговорюють ті поняття, які виникли при висловлю-

ваннях: ліси Середземномор’я та його кліматичних аналогів, мусонні ліси, ліси вологих тропіків, 
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взаємовідносини між лісом, степом і пустелею. Гірська поясність лісів. Дочетвертинні ліси, ліси в 

четвертинному періоді. Ліси в голоцені та в історичний час. На закріплення матеріалу вихованці 

гуртка, не користуючись картою, наносять ліси на фізичну контурну карту.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Відшукати в мережі Інтернет цікаві матеріали з вивченої теми. Приступити до виконання 

навчального проекту на запропоновану тему. Від місцевого населення дізнатися про місцеві 

екологічні об’єкти: водойми, болота, торф’яники, яри, балки тощо.  

 

Заняття 69  
 

 Тема. Практична робота № 24. Екосистеми у лісовому біогеоценозі. Їх значення в 

екології.  

 Мета. Закріпити знання з розділу «Екологія лісу», узагальнити навички визначення 

екосистем у лісовому біогеоценозі, навчитися описувати екологічні об’єкти, розвивати вміння 

використовувати рослини-індикатори для визначення лісової типології, на практиці показати 

значення цих екосистем у природі й народному господарстві. Пропагувати збереження лісових 

біогеоценозів як джерел здоров’я та довголіття, виховувати любов до природи.  

 Обладнання. Роздавальний і дидактичний матеріал, схеми екосистем, матеріали 

екскурсій та практичних робіт, фотоматеріали, додаткова література, інтернет-ресурси, карта 

базового лісогосподарського підприємства.  

 Базові поняття та терміни. Екологія лісу, екосистема, біогеоценоз, екологічні об’єкти.  

Тип заняття. Заняття-практикум. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж щодо проведення практичної роботи.  

 V. Виконання практичної роботи.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків практичної роботи.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід виконання практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Забезпечення юних лісівників роздавальним та дидактичним матеріалом, 

налаштування на виконання роботи.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Дайте визначення понять: «біогеоценоз», «екологія», «екосистема».  

 2. Які екосистеми ми вивчали?  

 3. Охарактеризуйте одну із них.  

 4. Як ви вважаєте, яке значення мають лісові господарства у природі та народному 

господарстві?  

 5. Яку інформацію про лісову екосистему можна отримати, використовуючи рослини-

індикатори?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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 За останні десятиріччя і навіть сторіччя на земній кулі відбулися уже незворотні зміни у 

природі та житті людини. Вчені навіть думають для збереження життя на Землі провести пере-

селення частини землян на Марс.  

 Проте, щоб не сталося катастрофи, люди повинні самі думати про збереження навколиш-

нього середовища. Саме з цією метою у навчальних закладах введений курс «Екологія». Ми не 

можемо впливати на природу всієї планети, але опрацювавши відповідний матеріал, 

застосовуючи знання зможемо подбати про навколишнє середовище своєї місцевості, а тому, в 

першу чергу, повинні вивчити місцеві екосистеми для їх збереження.  

 ІV. Інструктаж щодо проведення практичної роботи. Слово керівника.  

 Відомо, що екологічна система – це система, перш за все, біологічна, яка являє собою 

функціональну єдність угруповання організмів і навколишнього середовища. Екосистема – одне 

із основних понять сучасної екології. Основними властивостями екосистем є їх цілісність та 

відносна стійкість, що виявляється у здатності до саморегуляції й самовідновлення. Екосистеми 

відрізняються невизначеністю об’єму.  

 Розрізняють мікроекосистеми (невелика водойма), мезо-екосистеми (луговий степ, 

діброва, озеро та ін.), макроекосистема (материк, океан тощо), останні об’єднують в екосферу.  

 Завдання. З інформації, отриманої від місцевих жителів, використовуючи карту базового 

лісового господарства, визначте об’єкт, який будете характеризувати.  

План характеристики. 

 1. Визначення екосистеми.  

 2. Місце розташування об’єкта.  

 3. Приблизна відстань від населеного пункту.  

 4. Визначення екотипу – групи особин будь-якого виду, що пристосована в певному місці 

оселення.  

 5. Характеристика об’єкта з використанням фотоматеріалів. (Калькою можуть слугувати 

матеріали екскурсії на тему «Екологічні об’єкти в лісовому біогеоценозі» в яких охарактеризовані 

різні типи боліт).  

 V. Виконання практичної роботи.  

 Опрацювавши карту базового лісогосподарського підприємства і визначивши об’єкт, 

вихованці гуртка розпочинають виконання роботи.  

 На карті – листяний ліс. Ви, перш за все, визначаєте тип ґрунту. Це можуть бути дерново-

підзолисті супіщані, суглинкові або сірі лісові ґрунти, а за ними – екосистему: діброва, судіброва.  

 Пригадуєте, що діброви називають ще грудами. Даєте характеристику. 

Груди – це площі з родючими ґрунтами: світло-сірими, сірими і темно-сірими суглинками, 

чорноземами, а також торфовими ґрунтами, що мають постійний притік ґрунтових вод. За меха-

нічним складом ці ґрунти суглинкові й глинисті, але можуть бути супіщаними і, навіть, піщаними.  

У грудах поширені наступні типи лісу: свіжа грабова діброва, волога грабова діброва, сира 

грабова діброва, мокра вільшина.  

 У грудах зростають високопродуктивні дубові та ясенові насадження, а також вільха 

чорна, осика й береза повисла. Цим лісам властивий двоярусний деревостан з високою зімкне -

ністю крон. Перший розріджений ярус утворює дуб звичайний. Другий формує граб звичайний. 

Підлісок складається з ліщини звичайної, бруслини європейської і бородавчастої, калини 

звичайної, бузини чорної. Живий надґрунтовий покрив складається з вибагливих до багатства 

ґрунту рослин: підмаренник звичайний, зеленчук жовтий, яглиця звичайна, копитняк європей-
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ський, медунка темна, зірочник ланцетовидний, купина багатоквіткова та інші. Перераховані 

рослини і є екотипними. Виявивши вороняче око звичайне, горлянку повзучу, дрік красильний, 

орляк звичайний як індикатори, робимо висновки, що дана екосистема відноситься до свіжих чи 

вологих сугруд, або груд. Використовуючи набуті знання, прогнозуєте тваринний світ: ґрунтові 

тварини, дрібні ссавці, ссавці, орнітофауну тощо. Визначається антропогенний вплив на екологіч-

ний об’єкт, що вивчається.  

 Вихованці гуртка можуть описувати будь-які екологічні об’єкти за вибором (різні типи лісів, 

озера, болота, степові ділянки тощо). 

 VІ. Закріплення знань. Прийом «Навчальна лабораторія».  

 Для закріплення знань гуртківці оформляють практичну роботу, роблять висновки про 

екологічну систему, як систему біологічну, що являє собою функціональну єдність угруповання 

організмів і навколишнього середовища, необхідність збереження та примноження екосистем за 

рахунок створення нових лісових масивів.  

 В процесі виконання практичної роботи підбирають літературу по темі «Класифікація 

факторів середовища. Специфічність екологічних факторів».  

 VІІ. Підведення підсумків практичної роботи. Прийом «Підводимо підсумки».  

 На сьогоднішньому занятті ми, використовуючи картографічний матеріал, матеріали 

екскурсій і практичних робіт, виконали чергову практичну роботу, закріпивши знання з розділу: 

«Екологія лісу», узагальнили навички визначення екосистем у лісовому біогеоценозі, вміння вико -

ристовувати рослини-індикатори для визначення лісової типології, навчилися описувати еколо-

гічні об’єкти, на практиці показали значення цих екосистем у природі та народному господарстві.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підготуватися до «Лісових вечорниць», виконати проект на тему «Класифікація факторів 

середовища. Специфічність екологічних факторів».  

 

     Заняття 70  
 

 Тема. «Лісові вечорниці». Захист рефератів і навчальних проектів на теми: 

«Екологічні системи», «Абіотичні чинники життя лісу та їх вплив на лісові екосистеми», 

«Класифікація факторів середовища. Специфічність екологічних факторів», «Вплив зональності 

та поясності на типологію і породний склад лісів».  

Мета. Закріпити знання з вивченого розділу, підтримати вихованців гуртка у виконанні 

науково-дослідницьких робіт, мотивувати правильність вибору професії для розвитку лісогоспо-

дарського комплексу держави та підтримання біосфери земної кулі. Продовжувати формувати 

вміння роботи в групах, вести дискусію, відстоювати власну думку. 

 Обладнання. Інтерактивна дошка, комп’ютери, реферати, навчальні проекти, наукові 

роботи в галузі лісівництва, наукова і науково-популярна література.  

 Базові поняття та терміни. Реферати, навчальні проекти, наукові роботи.  

 Тип заняття. Корекції та систематизації знань умінь і навичок.  

План проведення «Лісових вечорниць».  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІІІ. Проведення заходу.  

ІV. Підведення підсумків. 

Хід проведення «Лісових вечорниць» 
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 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Оголошення теми та мети заняття, визначення його етапів, перевірка 

готовності юних дослідників до захисту рефератів і навчальних проектів.  

 На «Лісові вечорниці» запрошуються представники базового лісогосподарського підприєм-

ства, батьки, науковці. Представлення журі.  

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Протягом року ми вивчали один із небагатьох лісівничих предметів «Основи лісівництва» і 

отримали деякі знання й навички. Сьогодні ми зможемо підсумувати вивчене, виявити переваги і 

недоліки нашої роботи, щоб виправити їх у майбутньому, а виконані навчальні проекти, згодом 

перетворити у науково-дослідницькі роботи.  

 ІІІ. Проведення заходу.  

 1. Заслуховування навчальних проектів на теми: «Абіотичні чинники життя лісу та їх вплив 

на лісові екосистеми», «Класифікація факторів середовища. Специфічність екологічних факто-

рів», «Вплив зональності та поясності на типологію і породний склад лісів».  

 2. Обговорення навчальних проектів за стандартною схемою.  

 Прим. На занятті заплановано розглянути три навчальних проекти, але рекоменду-

ється заслуховувати не більше двох. Тому, під час «Лісових вечорниць» заслуховуються два 

проекти за вибором, а ще один - переносяться на наступні заняття. 

 3. «Лісові вечорниці» проводяться за довільною схемою. Їх можна проводити у класі 

учнівського лісництва чи приміщенні лісгоспу, у шкільному дендропарку або саду, на галявинах 

лісових масивів тощо.  

 В процесі заходу проводяться ігри, вікторини, загадки та ін.  

 Гра «Лісова брама».  

Два вихованці гуртка піднімають руки догори, утворюючи «браму». Інші учасники повинні 

через неї пройти, назвавши не менше п’яти головних лісоутворюючих порід. Переможцем 

вважається той, хто назве їх більше.  

 «Впізнай своє дерево».  

 Учасникам зав’язують очі і вони мають за корою, на дотик, визначити деревний вид.  
 

      Вікторина.  

 1. Едафічні фактори це… (Фактори підземного середовища або ґрунтової родючості).  

 2. У фотосинтезі вирішальну роль відіграють теплові промені… (Червоні, оранжеві і жовті, 

у меншій мірі – зелені).  

 3. Перерахуйте види освітлення… (Верхнє, бокове, наскрізне, нижнє).  

 4. Із списку виділіть тіньовитривалі породи: береза, осика, сосна звичайна (світлолюбні), 

ялина, ялиця, бук, граб ( тіньовитривалі).  

 5. Що таке термохора? (Межа, за яку порода не переходить через нестачу тепла).  

 6. Назвіть природні зони материкової частини України. (Зони: Мішаних лісів, Лісостепу, 

Степу, Гірська зона ).  

 7. Назвіть рослини-індикатори та їх екологічні групи за вибагливістю до вологи.  

 8. Назвіть екологічні групи рослин-індикаторів за вибагливістю до трофності.  

 9. Ґрунт. Що це? (Верхній родючий шар землі).  

 10. Тип лісорослинних умов, це… (Cукупність вкритих і невкритих лісом земельних 

ділянок із подібними ґрунтовими, гідрологічними й кліматичними умовами та які мають 

близький лісорослинний ефект).  
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 11. Чим зумовлюється кислотність ґрунту? (Йонами гідрогену й алюмінію).  

 12. Із запропонованих прізвищ виділіть вчених-лісівників: І.І. Шмальгаузен, К. Гребе, І.М. 

Сєченов, Г.Ф. Морозов, Г.М. Висоцький, К. А. Тімірязєв, Ж-Б. Ламарк, Б.А. Келлер. (К. Гребе, Г. Ф. 

Морозов, Г.М. Висоцький, Б.А. Келлер).   

13. Біосфера, це… (Частина геологічних оболонок земної кулі, заселена живими 

організмами).  

 14. Ізотрофність, це… (Рівноцінність ґрунтів по кількості поживних речовин і хімічних 

умовах родючості).  

 15. Перерахуйте індикатори трофності – мезотрофи. (Дуб, липа, ялина, осика, горобина, 

папороть орляк, медунка вузьколиста, купина лікарська, буквиця, дрік, грушанка однобока).  

 16. Сукцесія, це… (Послідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу іншим 

на певній ділянці середовища).  

 17. Перерахуйте швидкорослі породи. (Осика, верба, вільха, береза, акація біла, горіх 

грецький, берест, модрина, секвойя, сосна веймутова, дугласія).  

 18. Алелопатія рослин, це… (Одна з найважливіших і характерних форм хімічного зв’язку 

та взаємодії рослин фітоценозу).  

 19. Які середземноморські елементи трапляються в наших лісах? (Калина гордовина, 

купина широколиста, шоломниця висока, клокичка периста, холодок тонколистий, дерен 

справжній, скумпія звичайна, осока парвська).  

 20. Телетрофія, це… (Живлення кореневих пагонів за рахунок далеко розташованих 

материнських дерев).  

 Наведені ігри, вікторини не є обов’язковими. Також керівник, разом із гуртківцями можуть 

разом розробити власний, пов’язаний з природою регіону, цікавий сценарій.  

 Обов’язковим є захист рефератів і навчальних проектів.  

 ІV. Підведення підсумків.  

 Під час підведення підсумків проводиться аналіз рефератів та навчальних проектів, 

визначається якість презентацій, робляться зауваження, надаються пропозиції від дорослих 

учасників заходу. Кращі проекти рекомендується доопрацювати в наукові роботи. Другу частину 

підсумовують юні лісівники. Їм пропонується брати активну участь у підготовці таких заходів.  

 

   Підсумкові заняття 71-72   /Конференція/ 
 

 Тема. Оформлення щоденників дослідницької роботи. Проведення конференції. 

Захист наукових проектів.  

 Мета. Закріпити знання з вивчених розділів і тем, оформити на належному рівні докумен-

тацію для здачі в архів, визначити кращі навчальні проекти й наукові роботи з метою проведення 

досліджень. Рекомендувати юним лісівникам вибрати лісівничі професії та вступати у навчальні 

заклади, відповідно до обраного профілю.  

 Обладнання. Роздавальний і дидактичний матеріал, навчальна й наукова література, 

комп’ютерне забезпечення, гербарії, колекції, фотоматеріали, географічні карти і карти-схеми 

базового лісогоспу, карта земель ДЛФ, закріплених за учнівським лісництвом.  

 Базові поняття та терміни. Дослідницька і науково-дослідницька робота, навчальні 

проекти, конференція, презентація.  

 Тип заняття. Узагальнення, корекції і контролю знань. 

Структура заняття 
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 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Проведення конференції.  

 ІІІ. Оформлення документації.  

 ІV. Підведення підсумків заняття.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності юних лісівників до проведення заняття, налаштування 

на роботу. Забезпечення необхідним обладнанням.  

 Вихованцям гуртка повідомляється, що підсумкове заняття розраховане на 6 год. (два 

засідання). Приймаються пропозиції щодо удосконалення заняття, розробляється регламент 

тощо.  

 ІІ. Проведення конференції.  

 1. Захист навчальних проектів і наукових робіт проводиться з презентацією за бажанням 

гуртківців. Можна заслухати роботи, які не презентувалися на «Лісових вечорницях».  

 2. Після захисту проводиться обговорення, робляться зауваження, висловлюються поба-

жання, відбираються кращі навчальні проекти, які пропонується продовжувати, та наукові роботи.  

 ІІІ. Оформлення документації.  

 1. Після конференції вихованці гуртка приступають до оформлення щоденників. У 

випадку, коли дослідження було груповим, – можна оформити, за вимогами, один щоденник на 

групу. До щоденників бажано додавати фотодокументи, практичні роботи, опис лісових 

екологічних біогеоценозів.  

 2. При підведенні підсумків роботи поповнюються гербарії, колекції тощо.  

 3. Після завершення роботи, назви матеріалів нумеруються і заносяться в журнал 

учнівського лісництва.  

 ІV. Підведення підсумків заняття.  

 При підведенні підсумків потрібно відзначити кращі навчальні проекти, наукові роботи, 

звернути увагу на оформлення документації, щоденників, гербаріїв та колекцій, нагородивши їх 

виконавців грамотами або цінними подарунками, презентованими базовим лісовим 

господарством. Варто також відзначити нагородами дирекції школи юних лісівників - 

найактивніших і найрезультативніших учасників еколого-натуралістичних заходів.  

 В цей же час спільно з лісівниками-наставниками визначаються заклади вищої освіти або 

науково-дослідницькі установи з якими, за бажанням вихованців гуртка та їх батьків, потрібно 

буде продовжувати співпрацю або ж її розпочинати.  

 На завершення заняття, керівник гуртка пропонує план роботи на наступний рік, вислу-

ховуючи й приймаючи зауваження і пропозиції юних лісівників, враховує їх у плануванні роботи.  
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Тематичні розробки навчальних занять  
гуртка «Юні лісівники» (плани-конспекти)  

 

Другий рік навчання (основний рівень), 216 год.  
 

Розділ І. Основи дендрології. Лісові лікарські рослини.  
 

Заняття 1  
 

Тема. Дендрологія як наука. Дендрологічні особливості деревних рослин. 

Властивості, ареал та значення основних лісоутворюючих деревних і чагарникових видів.  

Мета. Дати юним лісівникам поняття про дендрологію як науку та одну з основних навча-

льних дисциплін. Вивчити історію виникнення науки, властивості, ареал і значення основних 

лісоутворюючих деревних та чагарникових порід, закріпити знання про вид, внутрішньовидову 

мінливість, навчити розрізняти види деревних і чагарникових рослин. Виховувати наполегливість 

у досягненні мети, любов до природи. Формувати екологічну грамотність.  

Обладнання. Підручник «Дендрологія» В.Я. Заячука або інших авторів, посібники, 

фотокартки, гербарні зразки, комп’ютерна техніка.  

Базові поняття та терміни. Дендрологія, історія виникнення, деревні та чагарникові 

породи, вид, мінливість.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення  знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Забезпечення вихованців гуртка необхідним роздавальним і дидактичним 

матеріалом. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Чим дерева відрізняються від чагарників?  

2. Як ви вважаєте, що вивчає дендрологія?  

3. Які основні лісоутворюючі породи ви знаєте?  

4. Дайте визначення поняття «вид».  

5. Чи всі форми дуба звичайного помірної кліматичної зони скидають листя на зиму? Як ви 

можете це пояснити?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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Дендрологія є однією з основних наук для підготовки фахівців лісового  господарства. 

Основною її метою є дати юним лісівникам сучасні знання з біології, екології та географії дерев-

них цільових порід-лісоутворювачів. Засвоєний матеріал сприятиме розвитку уміння формувати в 

процесі виробничої діяльності високопродуктивні, біологічно стійкі лісові захисні, естетично цінні 

лісостани, а також організовувати комплексне багатоцільове природокористування.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

 Від чого походить назва  дендрологія? Які шкільні предмети можуть бути частинами 

дендрології?  
 

 4.1. Дендрологія як наука. Історія розвитку. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Наука «дендрологія» походить від сполучення двох слів грецького походження «dendron», 

що означає дерево, і «logos», що означає вчення, наука.  

Складовими частинами дендрології є морфологія, біологія, екологія, фенологія та 

систематика деревних рослин, а також учення про рослинний покрив природних зон земної кулі.  

Предметом вивчення дендрології є також особливості географічного поширення деревних 

рослин та використання їх у різних галузях господарства.  

 Дендрологія виникла як розділ ботаніки, об’єктом вивчення якого є деревні рослини. 

 Засади дендрології заклав давньогрецький вчений, «батько ботаніки» Феофраст 

(Теофраст, 372-287 рр. до н.е.). Він першим спробував систематизувати знання про рослини, 

нагромаджені його попередниками та сучасниками.  

 Згодом, у ХVІІІ ст., із поглибленням знань та важливістю вирішуваних завдань, 

дендрологія стала окремою наукою.  
 

 Із курсу біології рослин назвіть відомих вам світових та вітчизняних вчених-ботаніків.  
 

 Серед вчених, які зробили найбільший внесок у вивчення деревних видів рослин, - 

шведський вчений, засновник сучасної систематики рослин Карл Лінней (1700-1778). Він 

запропонував у 1735 р. бінарну номенклатуру. Жан Батіст Ламарк (1744-1829) - французький 

природознавець, заклав основи систематики рослинного світу в еволюційному розвитку у праці 

«Французька флора» (1778). Чарльз Дарвін (1809-1882) - англійський природознавець, 

використавши історичний метод досліджень, запропонував еволюційне вчення про походження 

видів шляхом природного добору.  

 Серед вітчизняних вчених, котрі внесли свій вклад у розвиток дендрології, визначна роль 

належить професору Київського університету С.Г. Навашину (1857-1930). Він відкрив подвійне 

запліднення у покритонасінних рослин. Російський вчений-генетик М.І. Вавилов (1887-1943) для 

з’ясування шляхів еволюції рослинного світу сформулював закон гомологічних рядів у спадковій 

мінливості, розробив вчення про центри походження культурних рослин. Російський ботанік і 

географ В.Л. Комаров (1869-1945) досліджував деревні рослини Далекого Сходу та Китаю. Він 

застосував морфолого-географічний метод у систематиці рослин, запропонував широко вживане 

визначення поняття «вид».  

 Своєму становленню дендрологія як наука завдячує праці багатьох поколінь науковців 

нашої країни. Український ботанік В.І. Липський (1863-1937) вивчав рослинність України, 

Молдови, Кавказу та Середньої Азії. У своїх чисельних працях з географії, ботаніки 

(систематики), вперше описав понад 200 нових видів і різновидів рослин. О.В. Фомін (1869 -1935) 
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досліджував флору України, Кавказу, Сибіру та Далекого Сходу. Першим розробив ботанічне 

районування України і заснував видання «Флора України». М.Г. Холодний відомий працями з 

анатомії та екології рослин, є засновником вчення про фітогормони. Г.М. Висоцький, П.С. 

Погребняк, Г.Ф Морозов на основі вивчення біолого-екологічних особливостей деревних видів 

обґрунтували можливість та створили лісові насадження з цінних деревно-кущових видів в Степу 

і Лісостепу України. Остап Волощак досліджував рослинний світ Нижньої Австрії та Карпат.  

 Іван Верхратський вважається засновником українського природознавства, найкращим 

фахівцем з термінології у різних природничих науках. Микола Мельник вивчав ботаніку, видав 

підручники з ботаніки, зоології, мінералогії і геології. Андрій П’ясецький обґрунтував доцільність 

створення кедрового заповідника у Горганах. Петро Контний - ботанік, природознавець, 

етнограф, публіцист. Вивчав формування верхньої межі лісу в Карпатах, поширення, ріст і 

збереження кедра європейського, сосни звичайної та тиса ягідного.  

 Практичним втіленням дендрологічних знань стало створення в Україні низки 

дендропарків на основі природних ділянок лісу з системою річок, озер, архітектурних садово -

паркових споруд та значної кількості декоративних деревно-чагарникових рослин. Серед них 

найвідомішими є «Софіївка» в Умані, «Олександрія» - в Білій Церкві, «Тростянець» - в Сумській 

області, «Веселі Боковеньки» - в Кіровоградській, «Каразинський сад» - в Харківській, «Асканія 

Нова» - в Херсонській області, Нікітський ботанічний - сад в Криму.  

 Дендрологія органічно пов’язана з лісівництвом, екологією, лісовою таксацією, 

лісовпорядкуванням, лісовими культурами, лісовою меліорацією, ландшафтною архітектурою та 

іншими спеціальними дисциплінами. Результати дендрологічних досліджень дотепер 

залишаються актуальними і використовуються в лісівництві, під час створення лісових культур, 

полезахисних смуг, закріплення пісків, а також в плодівництві й сільському господарстві.  

 Як наука дендрологія обґрунтовує теоретичні засади формування високопродуктивних, 

біологічно стійких лісових, декоративних та захисних насаджень.  

 Деревні рослини мають велике значення для лісового господарства, оскільки окремі з них 

є важливими лісотворними видами. Насадження деревних рослин займають у багатьох країнах 

значні площі і є їх національним багатством. У природних умовах усіх кліматичних поясів світу та 

гірських масивів вони самовідновлюються без участі людини. Проте в багатьох країнах їх штучне 

лісовідновлення є досить актуальне.  

 Практичне значення сучасних деревних рослин надзвичайно велике. Вони продукують 

високоякісну деревину для народногосподарського комплексу, яка має різноманітне 

застосування. Пиломатеріали використовуються для виготовлення меблів, декоративно-

волокнистих і деревно-стружкових плит, тари, предметів побутового, культурного та 

господарського призначення, а також у житловому будівництві, на транспорті та у зв’язку. Значну 

кількість деревини використовують у целюлозно-паперовому виробництві. У хімічній 

промисловості з неї добувають камфору, скипидар, ацетон, оцтову кислоту, дубильні речовини, 

метиловий і етиловий спирти та ін.  

 Багато видів деревних рослин є особливо цінними в садово-парковому будівництві, 

ландшафтній архітектурі, озелененні міст.  
 

 Перерахуйте відомі вам місцеві Національні й регіональні природні парки, дендропарки, 

заповідні території.  
 

 4.2. Основи ареалогії деревних рослин. Поняття про вид рослин.  
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 Поняття про вид називають ейдологією (від грець. - вид і вчення, наука). Історія її 

становлення починається з часів Давньої Греції. Поява цієї науки зумовлена потребою відрізняти 

корисні для людини та подібні між собою групи рослин.  

 Першим ввів у науку термін «ейдос» ще Арістотель. Проте, тільки в 1693 р. англійський 

дослідник Джон Рей запропонував чітке визначення поняття «вид». Він вважав видом сукупність 

подібних за низкою морфологічних і фізіологічних ознак організмів, здатних давати тотожне собі 

потомство. У 1859 р. у праці «Походження видів» Чарльз Дарвін назвав вид явищем історичним, 

що спочатку виникає, розвивається, згодом досягає повного розквіту, а на певному етапі еволюції 

при змінених умовах життя - поступово зникає.  

 Отже, основною одиницею класифікації рослинного світу, а також біології, екології, 

генетики, селекції та інших біологічних наук, є вид. Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури 

(1980 р.) передбачає, що «кожна рослина має бути віднесена до ряду таксонів послідовно 

підлеглих рангів, серед яких основним є ранг виду (species)».  

 Карл Лінней у 1735 р. за допомогою принципу бінарної номенклатури  надав виду розряд 

основної таксономічної одиниці.  

 Більшість видатних вчених-біологів намагалися сформулювати повне та чітке визначення 

поняття «вид», яке б відображало всі діагностичні його критерії - географічні та екологічні, 

морфолого-анатомічні, генетичні, фізіолого-біохімічні та історичні.  

 Найважливішими діагностичними критеріями виду є такі: кожний вид займає свою 

екологічну нішу, визначену сукупністю екологічних факторів, на певній території земної кулі, яку 

називають ареалом виду; між різними видами існує відокремленість (перервність), тобто 

організми одного виду завдяки наявності спільних морфологічних, анатомічних, фізіологічних і 

біохімічних ознак відрізняються від інших видів; генетичні особливості особин, що належать до 

різних видів, перешкоджають їхньому вільному схрещуванню; кожному виду властива історія 

розвитку (філогенез), протягом якої він виникає, розквітає, а через несприятливу зміну умов 

існування зникає.  

 Найпотужнішим на цей час є визначення В.Л. Комарова (1945): «Вид - це сукупність 

поколінь, що походять від спільного предка, і під впливом середовища та боротьби за існування 

відособлені добором від решти живих істот; водночас вид є певним етапом у процесі еволюції».  

 Назва виду є бінарною: вона складається із двох слів - назви роду з видовим епітетом, 

наприклад калина звичайна (Viburnum populus L.).  

 У науковій і, більшості випадків, у навчальній літературі після видової назви рослини 

пишуть повне чи скорочене (до однієї чи кількох букв) прізвище автора, який описав цей вид.  
 

 4.3. Внутрішньовидова мінливість деревних рослин.  
 

 Рослинні організми мають здатність набувати нових різноманітних морфологічних, 

біохімічних, фізіологічних та інших ознак завдяки внутрішньовидовій мінливості. Розрізняють дві 

основні форми мінливості: генотипну (спадкову) та фенотипну (неспадкову).  

 Поліморфні види систематики поділяють на такі категорії як підвид, різновид чи варіація, 

підрізновид, форма, підформа.  

 Внутрішньовидові категорії, за винятком форми та підформи, є ареальні, тобто займають 

на поверхні земної кулі свій визначений простір. Форми та підформи є безареальними 

внутрішньовидовими категоріями.  
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 Кожен вид складається з сукупності популяцій. Популяція (лат. Populus - населення) - це 

сукупність особин одного виду рослин зі своїми специфічними особливостями, між якими 

відбувається вільне схрещування та які займають певну територію земної поверхні протягом 

значної кількості поколінь і певним чином ізольовані від груп особин (популяцій) того ж виду. 

Сукупності суміжних популяцій можуть належати до одного підвиду.  

 Під час проведення заняття керівник гуртка дає визначення категорій виду, такі як: 

підвид, різновид чи варіація, підрізновид, форма, підформа.  
 

 4.4. Ареали деревних рослин.  
 

 Науку, яка визначає ареали різних таксонів рослин, називають ареалогією. Вона визначає 

регіони походження рослин, закономірності розвитку внутрішньовидових таксонів та історію 

поширення рослин.  
 

 Дайте визначення ареалу.  
 

 Ареалом (лат. area - площа) вважають визначену ділянку земної поверхні, зайняту певним 

таксоном рослин чи рослинним угрупованням. Розрізняють ареали підвиду, виду, роду, родини 

рослин або рослинного угруповання. Ареал утворюється внаслідок його історичного розвитку в 

процесі впливу навколишнього середовища, чи, частково, господарської діяльності людини.  

 Ареали відрізняються систематичною приналежністю, межами, розмірами, конфігурацією, 

структурою та формою. Ареали рослин розрізняють суцільні (замкнуті), розірвані (диз’юнктивні чи 

перервані) і стрічкові.  

 Ареал вважають суцільним, якщо на всій території розселення рослини займають усі 

сприятливі для них умови місцезростання. Такі ареали в Україні характерні для дуба звичайного, 

беріз повислої та пухнастої, сосни звичайної, ялини європейської.  

 Ближче до меж ареалу трапляння, рясність і життєздатність виду погіршується через 

конкуренцію інших видів. Якщо на периферії суцільного ареалу під впливом конкуренції інших 

видів рослин екологічні умови для цього виду погіршуються, чисельність особин значно зменшу -

ється, то це згодом призводить до появи розірваних ареалів. Такі процеси у регресивних ареалів 

рослин призводять до перетворення суцільного ареалу в розірваний. І, навпаки, у молодих 

прогресивних видів рослин ареали розширюються. Проміжним між суцільним і розірваним 

ареалами є фрагментарний, коли на межі розірваного ареалу ростуть невеликі за площею 

ділянки, між якими відбувається незначний обмін насінинами. Такі ареали характерні для рослин 

гірських місцевостей.  

 Ареал вважається розірваним, якщо значні місцезнаходження особин дуже віддалені між 

собою. Причини формування розірваних ареалів пов’язані з історичними особливостями розвитку 

видів, фізико-географічними факторами, біологією прогресивних чи регресивних видів рослин та 

ін. В Україні розірвані ареали характерні для тису ягідного, поширеного в Карпатах, і рододен-

дрона жовтого, поширеного на Поліссі.  

 Суцільні ареали окремих видів рослин по периферії інколи переходять в стрічкові, коли 

особини виду зростають на ділянках, витягнутих по берегах річок. Стрічкові ареали характерні 

для окремих видів вільхи, верби та тополі.  

 Ареали близьких видів або підвидів, що можуть замінювати один одного в подібних 

екологічних або географічних умовах, називають вікарувальними чи ареалами заміщення, а види 

- вікаруючими (від лат. vicarius - заміщувальний).  
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 Ареали більшості видів деревних рослин займають великі чи обмежені території. 

Найменшими є ендемічні ареали. На поверхні Землі їхні території дуже обмежені, а площа може 

змінюватися від регіону до кількох або одного гектара.  

 Ендеміками чи ендемічними видами називають рослини, які ростуть на невеликій 

обмеженій території та не поширені на інших ділянках земної поверхні.  

 Поліендеміками називають представників флори минулих географічних епох, які на цей 

час вважають вимерлими. До них належить секвойядендрон велетенський, секвойя вічнозелена, 

метасеквойя китайська та ін.  

 Неоендеміками називають молоді за віком види чи форми, що відрізняються від типових 

видів рядом діагностичних ознак. Вони утворилися недавно з погляду еволюції і займають 

прогресуючі ареали.  

 Ареали видів, що в минулі геологічні епохи були значно поширені, а згодом під впливом 

кліматичних, топографічних, едафічних та інших факторів зникли на значних площах поперед-

нього розселення, називають реліктовими, а самі види – реліктами.  

 Реліктами (від лат. relictum - залишок) називають рідкісні рослини, що залишились від 

флори минулих географічних епох. Їх вивчення має пізнавальний характер для розуміння історії 

розвитку органічного світу. Розрізняють релікти кліматичні, едафічні й топографічні.  

 Довготривалі перепади кліматичних умов через скорочення ареалу і вимирання рослин 

призвели до утворення кліматичних реліктів (метасеквойя, псилот, агатіс та ін.).  

 Формування едафічних реліктів спричинено суттєвими змінами фізико-хімічних властивос-

тей ґрунту в зоні досяжності кореневих систем деревних рослин через зміни сухого й вологого 

періодів клімату.  

 Формування топографічних реліктів зумовлює збереження на сучасній території, часто в 

горах, давніх відмінних типів рельєфу місцевості.  

 Рівень пристосовуваності рослинних організмів до зміни умов існування називають еколо-

гічною пластичністю.  

 Як бачимо, в процесі еволюції під впливом комплексу екологічних факторів у рослин 

сформувалися природні ареали.  
 

 4.5. Життєві форми деревних рослин. Дендрологічні особливості.  
 

 Різноманітність організмів та їх взаємозв’язки вивчає систематика. Систематика як наука 

виступає не лише як основа вчення про класифікацію організмів, але й забезпечує тісний зв’язок 

з біологічними, природничими і точними науками. Систематика рослин (від грец.  systematikos - 

упорядкований) - це наука про опис та впорядкований розподіл (класифікацію) існуючих і 

вимерлих видів рослин на систематичні групи (таксономічні одиниці або таксони) на основі 

еволюційного розвитку.  

 Для вирішення поставлених завдань систематика використовує дані морфології, анатомії, 

ембріології, цитології, екології, генетики, біохімії, фізіології тощо, що реалізується в еволюційній 

системі організмів.  

 І.Г. Серебряков виокремив чотири відділи життєвих форм квіткових рослин, відмінні за 

структурою наземних осьових органів: деревні рослини, напівдеревні рослини, наземні трави та 

водяні трави.  

 Деревом називають життєву форму рослини, що має добре виражений, головний 

здерев’янілий, розвинений, з розгалуженою кроною і розвиненою кореневою системою стовбур 
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від 2 до 150 метрів висотою, що зберігається протягом усього життя – від кількох десятків до 

кількох тисяч років.  

 Кущ – це життєва форма рослин, у якої головний стовбур формується тільки на початку 

життя, а згодом відмирає або виділяється серед кількох рівноцінних розгалужених наземних 

скелетних осей, утворених із сплячих бруньок біля поверхні ґрунту. Кущі досягають висоти 1–10 м 

та доживають до 3–40, а то й більше, років.  

 Кущик – життєва форма рослин без чітко вираженої головної осі. За рахунок інтенсивного 

галуження біля основи материнської осі, зі сплячих бруньок формується кілька рівноцінних 

наземних скелетних осей, пов’язаних підземно (брусниця, чорниця) чи наземно. Висота кущиків 

змінюється в межах 5-70 см або до 1 м, доживають вони до 10 років.  

 Напівкущ та напівкущик – життєва форма рослин, що відзначаються здерев’янілою 

базальною частиною видовжених наземних осей з бруньками відновлення та щорічним відми-

ранням верхньої нездерев’янілої частини річного приросту пагонів. Ці життєві форми досягають 

висоти до 80 см, рідше до 2 м.  

 Сучасні деревні рослини належать до відділів Голонасінні (Pinophyta) й Покритонасінні 

(Magnoliophyta).  
 

 З курсу біології рослин пригадайте характеристику рослин цих відділів.  
 

 Відділ Голонасінні (Pinophyta). Голонасінні поширені по всій земній кулі і нараховують 

близько 800 видів з 12 родин, більшість із яких росте в Європі, Австралії та Америці.  

 До Голонасінних відносять деревні, в основному, вічнозелені рослини, за винятком лис-

топадних модрини, псевдомодрини і гінкго та гілкопадних таксодія, метасеквойї і гліптостробуса. 

Голонасінні – досить давня група рослин, відома ще з палеозойської ери. Голонасінні, які виникли 

у кам’яновугільному періоді палеозойської ери у мезозойській ері були панівними.  

 Характерною особливістю Голонасінних є наявність насінних зачатків у які транс-

формувалися в процесі еволюції мегаспорангії. Представники відділу – вітрозапильні рослини.  

 Еволюційно, за класифікацією А. Тахтаджяна Голонасінні представлені шістьма класами: 

Насінні папороті, Бенетитоподібні, Саговникоподібні, Гінкгоподібні, Хвойні, Гнетоподібні.  

 В Україні відділ Голонасінні представлений класами, до яких належать деревні рослини, 

зокрема клас Гінкгоподібні (Ginkgopsida), представником якого є лише один вид Ginkgo biloba, 

клас Гнетоподібні (Gnetopsida) та клас Хвойні (Pinopsida), до якого належать порядки: Соснові 

(Pinales), Кипарисові (Cupressales), Тисові (Taxales).  

 Відділ Покритонасінні (Квіткові) – Magnoliophyta. Покритонасінні належать до 

найвисокоорганізованіших рослин, що є панівними на земній кулі. Вони є найважливішими для 

людства з економічної точки зору, оскільки їм належить перше місце серед рослин за синтезом 

органічної речовини. Серед них переважна більшість плодових, зернових і овочевих культур.  

 Покритонасінні деревні види за типом своєї організації та біологічними особливостями 

стоять на значно вищому ступені розвитку, порівняно з голонасінними. Вони ліпше адаптувалися 

до умов життя, відрізняються більш досконалою будовою. У них активніше відбуваються 

фізіологічні процеси, енергійніше протікають явища видоутворення.  

 Характерними особливостями покритонасінних, за якими вони відрізняються від усіх інших 

відділів вищих рослин, є:  

 1) насінний зачаток знаходиться у більш-менш замкнутій зав’язі, що утворена одним або 

кількома плодолисточками, які зростають, перетворюються у маточку квітки;  
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 2) пилкові зерна уловлюються не мікропіле насінного зачатка, а приймочкою;  

 3) статеві клітини – гамети розвиваються не в гаметангіях, а внаслідок мінімальної 

кількості мітотичних поділів;  

 4) так зване подвійне запліднення, яке полягає в тому, що в результаті потрійного злиття 

утворюється триплоїдне первинне ядро ендосперму – специфічної живильної тканини зародка, 

що розвивається, яка є тільки у покритонасінних.  

 Покритонасінні ділять на два класи: однодольні і дводольні. До дводольних належать всі 

наші листяні деревні рослини.  

 V. Закріплення знань.  

 Бесіда.  

 1. Охарактеризуйте дендрологію як науку. Що ви дізналися про історію її розвитку?  

 2. Дайте визначення поняття «вид» рослин.  

 3. Які ареали рослин розрізняють?  

 4. Які життєві форми рослин називають деревом, кущем, кущиком?  

 5. До яких відділів належать сучасні деревні рослини?  

 6. Дайте характеристику відділу Голонасінні.  

 7. Охарактеризуйте рослини відділу Покритонасінні.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 Заключне слово керівника.  

 Сьогодні ви отримали інформацію про дендрологію як науку та одну з основних 

навчальних дисциплін, ознайомилися з історією виникнення, вкладом зарубіжних і вітчизняних 

вчених у її становлення та розвиток, вивчили властивості, ареал і значення основних 

лісоутворюючих деревних та чагарникових порід, закріпили знання про вид, внутрішньовидову 

мінливість, навчилися розрізняти  види деревних і чагарникових рослин.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначте, які дводольні деревні рослини зростають у вашому приватному саду.  

 

Заняття 2  
 

 Тема. Ліс як природний захисник ланів. Лісогосподарське регулювання вітру. 

Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посухою, суховіями. Конструкції полезахисних 

смуг: непродуваючі, ажурна смуга, продуваюча лісосмуга.  

 Мета. Показати захисну роль лісу  в лісівництві та сільськогосподарському виробництві, 

вивчити методи лісогосподарського регулювання вітру, конструкції полезахисних смуг, навчитися 

визначати  їх роль у боротьбі з посухою і суховіями. Формувати вміння прогнозувати лісові 

породи для створення полезахисних лісосмуг. 

 Обладнання. Схеми конструкцій полезахисних смуг, фотодокументи, підручники, 

посібники, комп’ютери.  

 Базові поняття та терміни. Регулювання вітру, полезахисні смуги, конструкції, посухи, 

суховії.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Визначення ступеня готовності вихованців гуртка до заняття, оголошення теми й мети, а 

також основних форм і етапів роботи, створення позитивного психологічного настрою.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Лісівнича розминка».  

 1. Назвіть деревні види, які найчастіше трапляються у лісосмугах обабіч доріг.  

 2. З якою метою створюються такі насадження?  

 3. Чи доводилося вам бачити такі насадження у полях?  

 4. Чи звертали ви увагу на те, які види дерев та чагарників ростуть у таких лісосмугах?  

 5. Як ви вважаєте, для чого займають землі лісогосподарського призначення  посадками 

лісових деревних видів?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Ознайомившись із темою заняття і отримавши нові знання, вихованці гуртка мають 

переконатися, що знання із основ лісівництва можуть стати в пригоді у сільськогосподарському 

виробництві, дорожній службі, службі озеленення населених пунктів тощо.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Практична теорія».  
  

 4.1. Ліс як природний захисник ланів. Розповідь.  
 

 Ліси мають важливе значення для ведення сільськогосподарського виробництва. Вони, 

захищаючи сільськогосподарські угіддя від затоплення й підтоплення, водної і вітрової ерозії, 

сприяють інтенсифікації процесів гумусофікації, регулюють водно-повітряний режим, позитивно 

впливають на кліматичні умови і створюють сприятливі екологічні умови для його 

високоінтенсивного розвитку. Виконуючи потужну середовищноформуючу, кліматоутворюючу та 

водорегулюючу функції, ліси позитивно впливають на продуктивність і економічну ефективність 

використання сільськогосподарських угідь. Їх оптимальне поєднання в ландшафтах різних 

природноекономічних зон впливає на розміщення та спеціалізацію сільськогосподарського 

виробництва. Ліси мають зональне розміщення. Найбільші площі лісів зосереджені у поліській 

зоні, тут їх територіальне поєднання із заболоченими і перезволоженими землями, водними 

екосистемами, луками й пасовищами та орними землями створює особливі умови для сільсько-

господарського виробництва. Дрібноконтурність дерново-підзолистих ґрунтів, їх розкиданість 

поміж лісами, болотами і озерами вимагає особливого підходу до системи ведення сільського 

господарства. Осушення заболочених та перезволожених земель, докорінне поліпшення лук і 

пасовищ, землеустрій господарств, чергування культур у сівозмінах, система обробітку ґрунту, 

управління його водно-повітряним режимом повинно здійснюватись з урахуванням заліснення 

території та впливу лісів на умови сільськогосподарського виробництва.  

 Головне завдання розвитку лісового господарства полягає у постійному дотриманні 

оптимальної лісистості території, забезпеченні оптимального поєднання площі лісів і 

сільськогосподарських угідь, систематичне поліпшення їх породного складу, впровадження 

науково-обґрунтованої системи ведення сільського господарства.  
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 Великі площі лісів розміщені у передгірській та гірській зоні Карпат. Тут вони переводять 

поверхневий стік у підземний і таким чином захищають великі території від повеней, селевих 

потоків, водної ерозії ґрунтів. Проте їх надмірне вирубування, неправильна експлуатація, 

хижацьке використання всього лісового фонду призвело до скорочення площі лісів, зменшення їх 

позитивного впливу на екологію всієї України. В результаті згубного винищування лісів 

відбувається руйнація й величезне спустошення. Великі повені затоплюють в Закарпатті і 

Прикарпатті дуже значні площі сільськогосподарських угідь, зносять будинки, мости, руйнують 

цілі села й міста, наносять великої шкоди сільському господарству. Тому головною проблемою 

для лісогосподарського комплексу Карпат є відновлення площі лісів і поліпшення їх породного 

складу, інтенсифікації лісонасаджень у горах Карпатах та в Прикарпатті, створення водоохоро-

нних зон рік і водойм, будівництво гідротехнічних споруд та протиповеневих загат. Однак навіть 

найдосконаліші гідротехнічні споруди не можуть замінити водорегулюючої, водозахисної, 

протиерозійної ролі лісів у захисті луків, мільйонів тонн ґрунту, які щорічно змиваються повенями, 

селевими потоками й водною ерозією. Ці катаклізми можна буде припинити, якщо створити 

надійний протиерозійний щит, довести площу лісів до оптимальної протиерозійної лісистості.  
 

 4.2. Лісогосподарське регулювання вітру.  
 

 Головну увагу лісовод звертає на захист найбільш уразливих місць лісового масиву, 

відкритих дії вітру; на його окружні межі, особливо з боку панівних вітрів; на стіни лісу, недавно 

виставлені на простір; на віброударні позиції рельєфу: 1) відкриті верхні частини схилів і 2) гірські 

хребти. В таких місцях приміряють «захисний одяг», ніби «шубу» із густих віток і сучків, що 

фільтрують повітряний потік, який послаблює силу вітру. Ялина, хоч і дає густу крону, але вона 

малопридатна для узлісь із-за слабої вібростійкості. Дуб та бук «одягаються» у вільному стані 

густо й глибоко, але лише влітку дають справжній літній захист. Корисно, щоб ці дві породи на 

узліссі, особливо із зовнішнього боку, були оточені знизу густим підліском, а бук – грабовим 

ярусом. Ті місця в лісових насадженнях і на узліссях, де вітер видуває підстилку, корисно 

захищати, вкриваючи ґрунт хмизом, який отримують при проріджуванні насаджень. Практикують 

введення підліску смугами вздовж всього узлісся на глибину 100–200 м від його межі з полем або 

введення його вузькими смугами.  

 Важливе значення має ведення суцільних рубок таким чином, щоб від дії найбільш 

сильного вітру не відкривались стіни старих насаджень. Цього можна досягти при веденні рубки 

назустріч панівному вітру. В такому випадку вітер зустрічає перед собою серію насаджень 

наростаючого віку, від молодняків до стиглих, плавно піднімається над вершинами дерев, не 

вриваючись у середину лісу.  
 

 4.3. Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посухою, суховіями.  
 

 Полезахисні лісові смуги являють собою посадки, рідше - посіви дерев та чагарників у 

вигляді вузьких смуг, шириною 10–20 м і довжиною в декілька кілометрів. Вони закладаються на 

землях сільськогосподарського користування для захисту від вітрів і підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. Позитивний вплив лісових смуг на сільськогосподарські культури 

здійснюється завдяки зменшенню швидкості вітру у наземному шарі. Смуги зменшують шкідливу 

дію посух, суховіїв, чорних бур, сприяють рівномірному розподілу снігу в міжсмуговому просторі, 

виконують також протиерозійні функції. Піонером їх застосування є В.Я. Ломиковський, який 
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використовував лісові смуги для боротьби з посухою в Миргородському повіті Полтавської 

губернії на початку ХІХ століття.  

 У відкритому незахищеному степу, внаслідок тертя повітряного потоку об нерівність 

ґрунту, рівномірність його руху порушується, змінюється структура, виникають завихрення, що 

посилюють повітрообмін, при якому нижні вологі шари повітря перемішуються з верхніми, більш 

сухими. Це посилює випаровування з поверхні ґрунту і транспірацію рослин, а також засуху. Під 

впливом лісових смуг великі повітряні вихори розпадаються за смугою на більш дрібні, і це 

зменшує турбулентний обмін. Велике значення має конструкція лісових смуг, яка обумовлює 

різну ступінь їх вітропроникності, різний вплив на швидкість вітру і на турбулентний обмін повітря 

на полях. До лісових смуг відносяться  насадження біля автомобільних шляхів, залізничних колій, 

вздовж водоймищ тощо. Лісові смуги – це по суті двобічні узлісся, так як дві їх половини вздовж 

довгого боку звернені до полів. Смугам надають напрям, перпендикулярний посушливим 

південно-східним вітрам, найчастіше з південного заходу на північний схід.  
 

 4.4. Конструкції полезахисних смуг. Розповідь.  
 

 Г.І. Матякіним, Я.Д. Панфіловим, М.М. Горшеніним, В.А. Бодровим розроблені нові 

конструкції лісових смуг.  

 Полезахисні лісові смуги непродуваючої конструкції в облистяному стані не мають просві-

тів по всьому своєму вертикальному й повздовжньому профілю. Вони густі, найчастіше триярусні 

– із дуба у верхньому, клена та липи в другому і із ліщини, бруслини й інших порід в підліску, 

широкі – до 15 м. Через таку смугу вітер проникає в незначному ступені. Повітряний  потік огинає 

її зверху, приблизно так, як він огинає лісовий масив, прикритий з боку поля густим узліссям.  

 Ажурна смуга дво- триярусна, але менш щільна, ніж попередня. Частина вітрового потоку 

проникає через неї, частина обтікає її зверху, як у першому випадку.  

 Продуваюча смуга одноярусна, вузька, складається із деревних порід і не має 

справжнього підліску; у своїй нижній частині, між кронами дерев і ґрунтом, у неї великі просвіти 

(1-2 м), через які вітер легко проходить. Так же легко вітровий потік проникає й через негусту 

верхню частину продуваючої смуги. Вітер, входячи в продуваючу смугу, ділиться на дві 

приблизно однакові частини: нижня проходить через смугу, верхня – над кронами та частково в 

кронах, як це проходить і над непродуваючою смугою.  

 Якщо смуга непродуваюча, щільна, широка, подібна лісовому узліссю, то вітровий потік 

роздвоюється і верхня його частина обтікає верхівки дерев, а нижня, сповільнюючи свій рух, 

входить у лісосмугу, де швидкість її різко падає, а із завітреного боку встановлюється зона більш-

менш повного штилю. За короткою смугою штилю простягається зона повітропаду. Тут швидкість 

вітру зростає. Приблизно на відстані, рівній 20-30 висотам дерев, вона зрівнюється зі швидкістю 

вітру на відкритому просторі.  

 В ажурній смузі швидкість вітру понижується у меншому ступені, потік повітря що прохо-

дить через неї змінює структуру. По мірі віддалення від лісосмуги швидкість вітру на деякій 

відстані продовжує знижуватися, а потім знову наростає, але не так швидко, як за щільною 

смугою непродуваючої конструкції. Вплив ажурної лісосмуги закінчується на відстані, рівній 30-35 

висотам смуги.  

 Продуваюча смуга не затримує вітровий потік перед собою. Швидкість вітру у смузі і 

безпосередньо за нею близька до швидкості вітру на відкритому просторі або може 

перевищувати її, оскільки повітряний потік, проходячи між кронами і землею, набуває деякого 
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прискорення. В міру віддалення від продуваючої смуги, швидкість вітру, так як і після ажурної 

смуги, спочатку понижується, а потім - зростає. Пониження швидкості вітру, як і наступне 

зростання, не досягає таких ступенів, як у смузі попередніх двох типів. Але вплив продуваючої 

смуги простягається далі і, що особливо цінне, більш рівномірно, ніж у випадках інших, більш 

щільних, конструкцій лісових смуг.  

 Якщо смуга непродуваюча, за нею у місцях відновлення швидкості і структури вітрового 

потоку утворюється зона підвищеного турбулентного обміну. Взимку тут здувається сніг і 

оголюється ґрунт, влітку - підвищується випаровування з ґрунту і транспірація рослин.  
 

 Пригадайте, що таке транспірація?  
 

 Врожаї сільськогосподарських культур у таких місцях знижуються. Продуваючі смуги, 

роздвоюючи повітряний потік, не викликають таких явищ. Вони рівномірно розподіляють сніг, 

температуру і випаровування у міжсмуговому просторі.  

 Стримуючи силу вітру, затримуючи сніг на захищеному деревами просторі, знижуючи 

транспірацію сільськогосподарських рослин, захисні лісові смуги сприяють збільшенню врожаю.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Прес-конференція».  

 5.1. Бесіда.  

 1. Доведіть, що ліс - природний захисник ланів.  

 2. Як регулюється вітер у лісовому господарстві?  

 3. Розкрийте значення полезахисних смуг у боротьбі з посухою, суховіями.  

 4. Які конструкції полезахисних смуг ви вивчили?  

 5. Наведіть приклади переваг цих смуг одна над одною.  

 5.2. Під час цього етапу вихованцям гуртка пропонується тема навчального проекту 

«Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посухою, суховіями». Юні лісівники підбирають 

літературу для його виконання. 

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Сьогодні ми вивчили і показали захисну роль лісу в лісівництві та сільськогосподарському 

виробництві, визначили, що вітер у лісовому господарстві можна регулювати, ознайомилися з 

конструкціями полезахисних смуг, їх роллю у боротьбі з посухою і суховіями. Отримані знання 

можемо використовувати на практиці.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначити конструкцію найближчої полезахисної лісосмуги, звернути увагу на породний 

склад дерев і чагарників. Виконати навчальний проект на запропоновану тему.  

 

Заняття 3  
 

 Тема. Інтродукція деревних рослин. Дендрологічні особливості найпоширеніших 

деревних рослин своєї місцевості.  
 Мета. Дати поняття інтродукції, показати її значення у лісовому та садово-парковому 

господарстві, вивчити дендрологічні особливості найпоширеніших деревних і чагарникових 

інтродукованих видів. Формувати підприємливість та фінансову грамотність.  

 Обладнання. Гербарії деревних і кущових рослин, плакати, таблиці, фотодокументи, 

підручники, посібники, комп’ютерене забезпечення.  
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 Базові поняття та терміни. Інтродукція, деревні й чагарникові рослини, біоекологічні 

та фітотерапевтичні властивості, акліматизація, адаптація, натуралізація, культивована 

дендрофлора.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка забезпечення дидактичним та роздавальним матеріалом, 

оголошення теми, мети, налаштування на робочий лад.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Як використовуються лісові насадження в народногосподарському комплексі?  

 2. Для чого висаджуються лісосмуги вздовж автомобільних шляхів і залізничних колій?  

 3. Яке значення полезахисних лісосмуг?  

 4. Що вам відомо про лісогосподарське регулювання вітру?  

 5. Які конструкції полезахисних смуг ви знаєте? Дайте характеристику однієї  із 

конструкцій.  

 6. Дайте визначення поняття «інтродукція».  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Незважаючи на те, що інтродукція рослин доповнює флористичне багатство України, 

асортимент екзотів недостатньо ефективно використовують у лісовому господарстві. Вивчений 

матеріал дасть змогу  ознайомитися із вже введеними у культури екзотичними рослинами, 

технологіями їх вирощування, значенням для лісового господарства.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Практична теорія».  
  

 4.1. Інтродукція деревних рослин. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Інтродукцією (від лат. Introduction - введення) називають перенесення окремих видів 

дикорослих рослин за межі їх сучасного природного ареалу. Основними науково-дослідними 

установами, які професійно проводять роботу з інтродукції та акліматизації деревних рослин, є 

ботанічні сади, дендропарки та інші спеціалізовані заклади. За довгі роки в Україні інтродуковано 

та акліматизовано сотні видів рослин, зокрема і деревних: робінія звичайна (акація біла), 

карагана деревоподібна, аморфа  кущова, гіркокаштан звичайний, види родів клен, ясен, горіх, 

дуб, тополя, магнолія, бузок та багато інших.  

 Найбільша частина деревних інтродуцентів, які використовують в умовах відкритого ґрунту 

в Україні, походить з Північної Америки і Східної Азії. Потенційно перспективними для інтродукції 

в Україну є багато представників флори Китаю і Північної Америки. В Україні випробувано більше 
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сотні видів, інтродукованих з інших країн. Майже шістдесят із них використовують для створення 

лісових насаджень, але найперспективнішими вважають всього близько двадцяти видів.  

 Незважаючи на те, що за допомогою інтродукції рослин суттєво доповнено флористичне 

багатство України, асортимент екзотів недостатньо ефективно використовують у лісовому 

господарстві. Хоча лісогосподарське значення окремих інтродуцентів потенційно досить високе, 

вони все ж таки займають незначні площі з частковою їх участю в насадженнях.  

 Існуючі чисті та мішані лісові насадження з участю інтродукованих видів мають різну 

продуктивність і біологічну стійкість. Вивчення їх структури й продуктивності допомагає виявити 

оптимальний асортимент порід-екзотів для різних типів лісорослинних умов, а також встановити 

лісівничі та агротехнічні показники створюваних лісових культур з їх участю.  
 

 Дайте визначення поняття «адаптація».  
 

 Адаптацією (від лат. adapto – пристосовую) називають процес пристосування видів 

рослин чи їх угруповань в ході еволюції до мінливих умов існування та при перенесенні в нові 

регіони зростання за рахунок зміни особливостей будови, функцій і фізіологічних реакцій. При 

адаптації рослинних видів до змінених умов існування аутекологія вивчає дію екологічних 

факторів на їх морфологію, життєві форми, фізіологію, цикли розвитку. Адаптація в процесі 

еволюції виникає за рахунок появи спадкових змін – мутацій, їх різноманітних комбінацій в 

процесі природного добору, та неспадкових змін – модифікацій. Ступінь адаптації рослинного 

організму, популяції чи виду характеризує екологічна ніша, яку він займає в біогеоценозі.  

 Акліматизацією (від лат. ідо грець. клімат) називають пристосування рослин до нових 

умов існування, зокрема кліматичних, куди вони потрапили природним шляхом чи були 

перенесені людиною. Пристосування деревних рослин до нових кліматичних, едафічних та 

біотичних умов відбувається за рахунок зміни норм реакції організму чи дії природного добору.  

 Розрізняють чотири ступені акліматизації. Першим ступенем характеризуються окремі 

тропічні однорічні рослини, що можуть рости й плодоносити в культурі. Другим ступенем 

акліматизації характеризуються культивовані рослини, що здатні рости постійно в нових умовах 

за наявності відповідного догляду. Третім ступенем характеризуються деревні рослини, що 

можуть в нових умовах існування рости та розмножуватись однаково з видами місцевої флори. 

Четвертим ступенем акліматизації вирізняються деревні рослини, які за рахунок інтенсивного 

розмноження в нових умовах існування можуть витісняти з деревостану місцеві види. Види 

третього та четвертого ступенів вважають натуралізованими.  

 Натуралізацією (лат. naturalis - природний) називають здатність акліматизованої рослини 

в нових для неї природних біогеоценозах приживатися і давати життєздатне потомство. Рослини 

з широкою екологічною пластичністю досить швидко натуралізуються в нових умовах існування.  
 

 4.2. Культивована дендрофлора України. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Як ви вважаєте, які інтродуковані рослини використовуються у вашій місцевості (на 

присадибній ділянці)?  
 

 Першими спробами інтродукції рослин можна вважати перенесення їстівних рослин з 

метою їх культивування для задоволення харчових потреб людьми ще понад 10 тис. років тому. 

Вважається, що низка автохтонних, звичних для нас у лісових насадженнях плодових видів, 

протягом століть великого переселення народів були перенесені та окультурені племенами 
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землеробів, які жили на території України. Для отримання продуктів харчування людина 

культивувала місцеві й перенесені дикорослі плодові рослини, доповнивши ними природний 

ландшафт. Давнє використання дерену справжнього як плодової культури підтверджують 

археологічні знахідки його насінин під час розкопок пальових будівель у Швейцарії, збудованих 

понад 5000 років тому, та древнього міста Херсонес у Криму, що датується Х-VІІІ ст. до н.е.  

 З початком колонізації греками і генуезцями Північного Причорномор’я, ще до початку 

нашої ери в Криму почали культивуватися виноград справжній, кипарис вічнозелений, лавр 

благородний, а згодом – смоківниця, горіх грецький, персик звичайний, мигдаль звичайний, 

маслина європейська. За останні століття тут з’явився кедр гімалайський, секвойядендрон 

велетенський, дуби кам’яний і корковий.  

 Налагодження релігійних, культурних та економічних зв’язків із Візантійською імперією 

сприяло також інтродукції на територію Київської Русі нових видів деревних рослин, зокрема 

вишні звичайної, шовковиці білої, горіха грецького, винограду справжнього.  

 Географічні відкриття Нового Світу, подорожі мандрівників до Передньої Азії, Китаю, 

Африки дали новий поштовх до масової інтродукції нових видів деревних рослин не тільки в 

Європі, а й в Україні. Наприклад, робінія звичайна завезена з Північної Америки до Паризького 

ботанічного саду в 1601 р., через 220 років була інтродукована в Україну (в Одесу).  

 В Україні у ХVІІ-ХVІІІ ст. під час створення багатьох дендропарків на основі природних 

ділянок лісу з системою річок і озер, архітектурних садово-паркових споруд були інтродуковані 

бузок звичайний, тополя пірамідальна та інші види.  

 Інтродуковані види деревних рослин досліджували й культивували в Україні в ботанічних 

садах і дендрологічних парках. Переважна більшість інтродукованих рослин використовується 

для садово-паркового будівництва.  

 У лісовому господарстві значення деревних рослин-інтродуцентів досить важливе. 

Інтродуковані в Україну види, які після випробовування показали свої переваги над місцевими 

видами за біологічними властивостями, можуть збагатити асортимент деревно-кущових рослин 

своїми новими господарсько цінними властивостями. Введення цінних інтродукованих деревних 

видів у лісові насадження України підвищує їхню продуктивність і біологічну стійкість. З цією 

метою використовують модрину Кемпфера, сосну жовту, смолисту та чорну, псевдотсугу Мензіса, 

ялицю велику, горіхи чорний і сірий, дуб червоний, бархат амурський та ін.  

Під час вирощування в лісовому господарстві першочергове значення слід надати тим 

екзотам, які відрізняються від автохтонних видів високою продуктивністю, стійкістю проти збуд -

ників хвороб, пошкоджень комахами, цінною деревиною і ширшим господарським використанням.  

Псевдотсуга  Мензіса (п. тисолиста, дугласія зелена) – Pseudotsuga menziesi (Britt.) росте в 

Північній Америці вздовж берегів Тихого океану. Відкрита в 1791 р. корабельним хірургом А. 

Мензісом. Описав цей вид Д. Лаудон у 1838 р. і назвав на честь англійського ботаніка Д. Дугласа, 

який відкрив вид вдруге у 1827 р.  

Псевдотсуга Мензіса – дерево висотою 50-75 (115) м, діаметром до 1,5-2,0 (4) м, стовбур 

циліндричний. У молодому віці формується незначний корковий шар. Крона пірамідальна, з 

повислими гілками. Хвоя плоска, довжиною 1,5-3,0 см, тонка, світло-зелена, знизу дві білі смуги. 

Розташована вона неправильно, гребінчасто. Бруньки вкриті лусками, гострі, блискучі.  

Чоловічі стробіли мають вигляд жовтих колосків, жіночі – зелено-пурпурових шишечок. 

Шишки звислі, яйцеподібно-циліндричні, довжиною 7-12 см, покривні луски трилопатеві, середня 

лопать загострена, витягнута, дуже виступає на насінні луски. Насіння ромбічні, завдовжки до 7 
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мм. Маса 1000 шт. насінин сягає 8-14 г. Швидкоросла, світлолюбна, середньовибаглива до 

родючості ґрунту. Високопродуктивна - запас деревини може сягати до 1000 м3 з одного гектара.  

Ялиця одноколірна (Abies concolor Lindl.et Gord)  - дерево до 40-60 м висотою та діаметром  

до 1,5-1,8 м. Крона густа ширококонусоподібна, низько опущена. Однорічні  пагони світло-зелені, 

з віком – зеленувато-сірі.  

Кора гладка, сіра, з віком внизу поздовжньо тріщинувата. 

 Бруньки кулясті, жовто-зелені, смолисті. Хвоя довжиною 4-8 см, шириною – 3 мм, щільна, 

одноколірна, матова, сизо-зелена, серпоподібно загнута, неправильно гребінчаста. Шишки подо-

вгасті, циліндричні, 8–12 см довжиною, діаметром 3-5 см, покривні луски коротші насінних. Насі-

нини світло-коричневі, з рожевим крилом. Маса 1000 шт. насінин дорівнює 30 г. Схожість 20-40%.  

Природно росте в Північній Америці.  

Модрина Кемпфера (м. японська) – Larix kaempferi Carr. Дерево до 35 м заввишки і 0,5-1,0 

м в діаметрі. 

 Кора тонка, з повздовжніми тріщинами. Пагони буро-жовті, опушені чи майже голі. Бруньки 

конусоподібні, бурі. 

Хвоя по 20-45 шт. в пучках, від 1,5 до 3-4 см завдовжки, опадає на початку листопада. 

Шишки до 3,5 см завдовжки; насінні луски з відвернутими краями; покривні луски не помітні.  

Насіння до 3-4 мм завдовжки, з коричневим крилом маса 1000 шт. насінин до 4 г.  

Природно росте в Японії. Швидкоросла, невибаглива до родючості ґрунту, світлолюбна, 

стійка до морозів та заморозків, димостійка. 

Дуб червоний північний (Quercus rubra Du Rei). Дерево до 30-40 м висотою. Кора в 

молодому віці гладка, сіра, з віком глибокотріщинувата, темно-коричнева. Пагони і бруньки 

повстистоопушені. Листки оберненояйцеподібні, довжиною від 12 до 22 см, 7-11 лопатеві, зверху 

темно-зелені, знизу світліші, черешок довгий. Жолуді округлі чи овальні, довжиною до 2 -2,5 см, з 

гострим кінцем. Невибагливий до родючості ґрунту, морозостійкий, посухостійкий і швидкорослий 

вид. Природно росте в Північній Америці.  

В Україні інтродуковано багато видів із роду Горіх (Juglans).  Одним із таких видів є горіх 

чорний (Juglans nigra L.).  

Дерево до 50 м заввишки і до 1,5-1,8 м в діаметрі. Крона куляста. Кора темно-коричнева чи 

чорна, з раннього віку тріщинувата. Пагони слабо опушені. Бруньки голі.  

Листки почергові, складні, непарноперисті, листочки (15-23 шт.) продовгувато-ланцетні, 

дрібні, зубчасті, знизу дещо опушені, до 12 см завдовжки і 4 см шириною, верхівковий листок 

менший за бічні, інколи не розвивається.  

Квітки одностатеві, тичинкові – в довгих повислих сережках до 15 см, маточкові – в китицях 

по 3-5 шт. Ендокарпії приплюснуто-кулясті чи обернено яйцеподібні, товсті, з дрібними тонкими 

ребрами. 

Швидкорослий, світлолюбний, теплолюбний, вибагливий до родючості ґрунту, морозостійкий, 

посухостійкий. Деревина цінна.  

Батьківщина – Північна Америка.  
 

 4.3. Дендрологічні особливості найпоширеніших деревних та чагарникових видів.  

Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Перерахуйте головні лісоутворюючі деревні породи й найпоширеніші кущові види 

ваших лісів.  
 



 

392 

 

 В поняття «лісогосподарські властивості» завжди вводилася уява про біологію порід. Так, 

Г.Ф. Морозов застосовував ці поняття як синоніми: «лісогосподарські або біологічні властивості 

порід». Потрібно відзначити, що лісогосподарські властивості розглядаються з двох сторін: 1) як 

біологічні, або «внутрішні»; до них належать спадкові властивості – морфологія, анатомія, 

швидкість росту, особливості цвітіння і плодоношення, фази росту і розвитку, різновидності і 

форми порід; 2) екологічні, що відносяться до зовнішнього середовища: вимоги до світла, тепла, 

мінерального живлення, реагування на зовнішні умови, вплив деревних порід на клімат під їх 

кронами, на ґрунт та ін. Такий поділ в значній мірі умовний, так як не важко бачити, що біологічні 

властивості порід невіддільні від зовнішніх умов. Екологічні властивості порід визначаються не 

тільки зовнішніми умовами, але й спадковими особливостями.  

 Кожен вид порід являє популяцію, яка складається із багатьох різновидностей і форм, що 

важко піддається повній інвентаризації. Часто окремі форми набувають самостійного 

господарського значення.  

 Строкатість популяцій має позитивне значення для підвищення стійкості породи в різних 

умовах. Було відзначено, що найбільш поширені породи – сосна, ялина, береза, осика і дуб 

відрізняються найбільш строкатим складом різновидностей, форм, екотипів. Це дозволяє 

перерахованим породам розселюватися і рости в різноманітних кліматичних ґрунтових умовах. 

Природний добір і середовище існування вносять у склад популяцій свій додатковий вплив. 

Вони сприяють, по перше, видаленню невідповідних форм і екотипів, і, по-друге, появі нових, 

пристосованих до даного біоценозу і місцезростання.  
 

 Дайте ботанічну характеристику сосни звичайної.  
 

 Сосна – одна із найбільш поширених деревних порід, що утворює чисті і мішані 

деревостани на великих просторах.  

 Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) – довговічна порода. Доживає до 300 – 400 років. 

Дякуючи розгалуженій кореневій системі і багаточисельним якірним кореням, розташованим з 

боків від проекції стовбура, вона дуже вітростійка. Велика кількість якірних коренів, що відходять 

від великих горизонтальних вертикально вниз дало змогу Г.М. Висоцькому вважати сосну за 

походженням гірською породою.  

 Сосна світлолюбна, маловибаглива до тепла деревна порода. Крім того, сосна – порода 

нестійкого, континентального клімату. Посухостійка. Ксерофіт, оліготроф.  

 Вітрозапильна порода. Насінини крилаті, висипаються із шишок взимку. Вони можуть 

бути перенесені на великі відстані талими водами.  

 Роль сосни звичайної в лісі подвійна. Це порода-піонер, вона може заселяти відкриті 

простори. Разом з тим, вона і головний лісоутворювач, здатний створювати свої корінні, стійкі і 

довговічні породи. Її світлолюбність обумовлює можливість утворення мішаних насаджень, 

оскільки під ажурним покриттям старого соснового деревостану можуть селитися інші, більш 

тіньовитривалі породи. З часом вони можуть ввійти у склад І ярусу, зайняти в ньому положення 

нарівні із сосною. Сосна займає бідні або середні за багатством ґрунти. На них вона 

залишається панівною породою І ярусу, а її більш вибагливі до ґрунтів конкуренти досягають 

менших розмірів і можуть утворювати лише допоміжні яруси. Так проходить процес в суборах та 

судібровах. Сосна звичайна має значну кількість географічних, кліматичних і едафічних форм 

(п’ятихвойна Веймута, кримська, чорна, сосна Банкса, сосна гірська тощо).  
 

 Чим, за біоекологічною характеристикою, ялина відрізняється від сосни?  
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 Ялина звичайна (Picea abies Karst.) - головний лісоутворювач. Тіньовитривала. У зв’язку 

із площинною, поверховою кореневою системою і значною транспіраційною поверхнею ялина – 

непосухостійка порода. Високу продуктивність розвиває тільки при забезпеченні вологою 

протягом всього вегетаційного періоду.  

 Ялина - середньовибаглива до ґрунтів деревна порода, мезотроф. Не вибаглива до 

тепла, переносить низькі температури, але пошкоджується заморозками, особливо у молодому 

віці, на відкритих незахищених місцеоселеннях і на вирубках.  

 Будучи головною типовою лісоутворюючою породою, ялина здатна завойовувати відкриті 

місця головним чином у другій фазі їх заліснення, після того, як на них спочатку поселяться 

породи-піонери лісу – береза, осика, сосна. Затінювач, вона успішно витісняє світлолюбних 

конкурентів, має тенденцію до утворення чистих деревостанів – ялинників із одиничною 

домішкою сосни, берези, модрини та інших світлолюбних порід.  

 Ялина – вітровальна порода. Вітростійкість ялинників підвищується, якщо в насадженнях 

є домішки листяних порід – берези, осики, дуба і бука.  

 Велика густота ялинників обмежує доступ тепла і вологи до ґрунту. Опад ялини 

розкладається повільно також у зв’язку із специфічним хімізмом хвойних порід (фітонциди). 

Накопичення опаду веде до утворення торф’янистої лісової підстилки, грубого гумусу, що має 

кислу реакцію. Під такою підстилкою розвивається типовий підзолистий ґрунт.  

 Модрина європейська (Larix deciduas Mill.) – дерево першої величини, що досягає 50-

метрової висоти при діаметрі 2 м, довговічна, живе до 500 років. У модрини сибірської стовбур 

прямий, для європейської модрини характерні шаблеподібні згини у нижній частині стовбура. 

Крона у сибірської модрини більш компактна. Коренева система потужна із добре розвиненим 

стержневим коренем і багатьма горизонтальними і косо-вертикальними розгалуженнями. Це 

порода із глибокою кореневою системою.  

 Світлолюбна і швидкоросла порода. Крони ажурні, кора у старому віці товста, 

тріщинувата. Не виносить затінення, ніколи не трапляється у під’ярусах деревостану. Дякуючи 

дрібному крилатому насінню, модрина здатна засівати значні простори і заселяти відкриті місця. 

Добре переносить прямі сонячні промені й заморозки.  

 Довговічність модрини сприяє утворенню корінних деревостанів. Мезофіт, тому знахо-

дить для себе оптимальні умови у свіжому гігротопі. Росте також на вологих і сирих ґрунтах. 

Середньовибаглива до ґрунтів. Добре почувається на бідних піщаних та на щебенистих ґрунтах.  

 Має багато видів і різновидів із різною продуктивністю й стійкістю до хвороб та шкідників.  

 Дуб – одна із самих довговічних порід, доживає до 1000 років. За якістю деревини – сама 

цінна деревна порода земної кулі. Дубові ліси поширені в засушливих районах і є джерелом 

насіння для степового лісорозведення.  

 Дуб черешчатий (Quercus robur L.) – світлолюбна порода. Під’яруси  утворює тільки під 

сосною, рідше під березою і осикою й ніколи не росте під такими затінювачами як липа, граб, бук 

і ялина. В молодому віці росте повільно, розвиваючи в сприятливих умовах у перші 2-3 роки 

життя глибокий стрижневий корінь. Не переносячи верхового затінення дуб позитивно 

відгукується на бокове затінення, що підсилює його ріст у висоту. Як світлолюбна порода, він 

формує за перевагою мішані насадження. Може рости разом із сосною на відносно бідних 

піщаних і супіщаних ґрунтах, де утворює другий ярус, або підлісок. На багатих суглинкових 

ґрунтах в більш теплому кліматі дуб черешчатий росте з іншими широколистяними породами – 
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ясеном, липою, ільмовими, кленами, ліщиною тощо. При цьому формуються діброви. Чистих 

природних насаджень дуб не утворює.  

 По відношенню до теплових умов, дуб черешчатий вибагливий. Молодий дуб чуттєвий до 

пізніх весняних заморозків.  Коренева система глибока. Від кореневої шийки відходять косо-

вертикальні корені, що також проникають у нижні горизонти ґрунту. Порода, не вимоглива до 

вологи, посухостійка. Дуб черешчатий переносить затоплення водою до 4-5 тижнів і тому добре 

росте на заплавних ділянках.  

 По відношенню до ґрунту, дуб – мезотроф. Характеризується потужною порослевою 

властивістю.  

 Змужніння дуба настає в 15 – 20 років.  

 Дуб черешчатий має дві фізіологічні фази-різновидності – ранню та пізню. Рання раса 

розпускається на 3-4 тижні раніше, ніж пізня. В лісостепових умовах дуб, що рано розпускається, 

займає підвищені місця, де пізні заморозки не такі небезпечні; пізня раса займає нижні частини 

схилів балок, місця – куди стікає холодне повітря і де пізньовесняні заморозки особливо 

небезпечні. Ранній дуб посухостійкий, пізній – вологолюбний.  

 Граб звичайний (Carpinus betulus L.) – дерево другої величини, до 25 м висотою. Стовбур  

ребристий. Кора гладка, світло-сіра, слаботріщинувата. Крона циліндрична. Листки овальні. 

Квітки одностатеві. Плоди – горішки, яйцеподібні, довжиною до 10 мм, зеленуваті, приплюснуті, 

однонасінні. Порода м’якого клімату, чуттєва до коливань температури, тіньовитривала, 

теплолюбна, середньовибаглива до ґрунтів. Негативно реагує на весняні заморозки. Найкраще 

росте на багатих дібровних ґрунтах і є супутником дуба у межах свого ареалу. Для граба суттєва 

мікориза, він вимогливий до фосфору, калію і ґрунтів.  

 Граб рясно і часто плодоносить. Лісоутворююча роль своєрідна. Як порода другої 

величини він не може утворювати корінних деревостанів і займати панівне положення. Тому в 

природних умовах ніколи не витісняє головних лісових порід, так як вони довговічніші за нього.  
 

 Чи траплялися вам у природі чисті ясенові насадження? Чому, на вашу думку, ясен їх не 

утворює?  
 

 Ясен (Fraxinus  excelsior L.) – супутник дуба і одна з головних порід дібров. Ясен 

світлолюбний і тільки в молодому віці та в кращих ґрунтових умовах переносить затінення. 

Вимогливий до ґрунтів і їхніх фізичних властивостей.  

 Чисті його деревостани нестійкі. Рекордної продуктивності він досягає тільки у суміші з 

дубом, буком, грабом, кленами, ільмовими, вільхою і модриною. 

 Клен. Найбільш поширеними в наших лісах є: клен гостролистий (Acer platanoides), 

польовий (A. campestre), татарський (A. tataricum), явір (A. pseudoplatanus). Із них клен 

гостролистий і явір – породи першої величини, польовий – другої-третьої величини, а 

татарський – дуже поширений кущ, що утворює підлісок.  

 Всі клени тіньовитривалі і відносяться до групи корінних лісоутворювачів. Невибагливі до 

тепла, посухостійкі, швидкорослі. Винятком є клен-явір – порода більш м’якого клімату. Явір та 

близький йому кавказький високогірний клен поширені в середніх і верхніх гірських зонах, 

входять до складу альпійського узлісся. Клени: гостролистий, польовий та татарський – породи 

нижніх ярусів широколистяних лісів, особливо дібров. У свіжих і вологих дібровах гостролистий 

клен та явір здатні брати участь у першому ярусі, на рівні із дубом і ясеном. Гостролистий клен 

та явір довговічні, досягають 300-літнього віку.  



 

395 

 

 Клени – середньовимогливі до ґрунтів, мезотрофи, чуттєві до недостачі фосфору, калію, 

азоту. Вони погано переносять надмірне зволоження і засоленість ґрунтів. Клени утворюють 

чотири відпади на 1 га і є дієвими учасниками біологічного колообігу в лісі. В молодому віці 

характеризуються швидким ростом, але не пригнічують дуб так сильно, як інші його супутники. 

Відносно стійкі до весняних заморозків, але вздовж східної межі ареалу страждають від морозів.  

 Ільмові – берест (Ulmus foliacea Gled.), ільм (U. scabra) та в’яз (U. pedunculata) – 

супутники дуба, як ясен і клени. По відношенню до світла вони складають наступний ряд 

наростаючої світлолюбності: в’яз < ільм < берест, причому в’яз тіньовитривалий, а берест 

світлолюбний. Вони корінні лісоутворювачі, але берест має риси піонера лісу в степу, а в’яз – у 

річкових заплавах. Цьому сприяє щорічне високе плодоношення, легкість і леткість насіння. 

 У береста піонерська роль посилюється розмноженням кореневими паростками, а у в’яза 

– властивістю переносити значні коливання зволоженості, від тривалої посухи до затоплення 

протягом місяця.  

 За відношенням до теплових умов клімату ільмові також різноманітні.   

 Берест – теплолюбна південна порода, що добре переносить більш спекотний і сухий 

континентальний клімат. У нього є різні екотипи – більш посухостійкий, з пробковими наростами 

на стеблах, і більш вологолюбний, з опушеними листками, поширений на вологих та сирих 

ґрунтах. В’яз холодостійкий і пристосований до більш холодного континентального клімату.  Ільм 

поширений у дібровах лісостепової зони, в Карпатах і на Кавказі.  

 По відношенню до ґрунтів берест – мегатроф, кальцієфіл і нітрофіл; в’яз, що зростає на 

супіщаних ґрунтах середньої родючості, - мезотроф. Ільм займає проміжне між ними місце, 

ближче до береста; висока зольність листків, велика кількість у них азоту, кальцію та інших 

елементів, швидке розкладання опаду характеризують ільмові як ґрунтоудобрювачів. 

 Ільмові, особливо берест, - небезпечні сусіди для дуба в молодому віці. 

Характеризуючись більш швидким ростом, вони переганяють молодий дуб, «накривають» його 

своїми однобокими кронами.  

 З 20-х років ХХ ст. ільмові піддалися небезпечному грибковому захворюванню - графіозу.  

 Липа дрібнолиста (серцелиста) (Tilia cordata Mill.) – досить поширена порода 

європейських широколистяних лісів, супутник сосни і ялини. Дерево першої величини. 

Холодостійка, тіньовитривала порода. Дає потужні паростки від кореневої шийки стовбура. 

Доживає до 500-600 років. Глибока коренева система, велика кількість високозольного, багатого 

на азот та інші поживні речовини легкомінералізуючого опаду роблять липу дуже корисним 

ґрунтополіпшувачем. До вологи липа середньовимоглива, відносно легко переносить засуху.  
 

  З курсу біології дайте визначення фенології (наука, що вивчає біоценози).  
 

 Ценологічне її значення полягає в утворенні підпокривних ярусів другого, третього й 

підліску під наметом суборових сосняків і дібров; у ялинниках трапляється як домішка в першо -

му ярусі. Не будучи такою тіньовитривалою і щільною за густотою крони, як граб, бук та інші 

породи, липа дає можливість існувати під своїм наметом названим породам і кущовому підліску.  

 Береза повисла (Betula pendula Roth.). Найбільш поширені у нас берези – бородавчаста 

(або повисла) і пухнаста – дерева першої величини, швидкорослі, особливо береза 

бородавчаста. Ця береза світлолюбна, має плакучі пагони. Намет чистих березових насаджень 

ажурний, під ним розростається трав’яниста рослинність, внаслідок чого порушується 
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нормальний лісовий стан. Під наметом берези легко поселяється ялина та інші основні 

лісоутворюючі породи.  

 Береза – найбільш морозостійка порода із листяних. Смолистість бруньок, біла кора, 

відбиваюча світлові промені, накопичення значної кількості вуглеводів у запасаючих тканинах та  

цукрів у клітинному соку дають можливість березі витримувати морози до - 600С.  

 По відношенню до вологи береза – мезофіт. На сухі місцезростання вона не заходить; 

оптимальні для берези бородавчастої свіжі, а для пухнастої – вологі місцезростання. До ґрунту 

береза бородавчаста невибаглива. Як і сосну її відносять до оліготрофів.  

 Чисті березняки з’являються в процесі природного лісовідновлення насінням та 

паростками від пеньків.  

 Вільха представлена трьома видами: чорною, сірою і зеленою.  

 Вільха чорна (Alnus glutinosa Gearth.) – болотна рослина, гігрофіт. Вона здатна рости не 

тільки на болотах, але й на вологому суходолі, але продуктивність її в такому випадку 

знижується. Крім того, вільха чорна росте на низинних болотах із властивим їм притоком 

ґрунтових вод з високих місць, тобто вод, багатих на поживні речовини. Корені її заходять в цей 

горизонт, але не страждають від нестачі кисню. Аерація коренів відбувається через 

багаточисельні великі сочевички на її корі, зв’язані з повітроносною паренхімою й 

міжклітинниками, що проходять вздовж стовбура і коренів до кореневих закінчень.  

 Вільха чорна – дерево першої величини, головна порода в лісах  низинних торф’яників. 

Світлолюбна, одна із швидкоростучих деревних порід.  

 Вільха сіра – порода другої величини, супроводжує ялинники, а в розріджених ялинових і 

соснових насадженнях утворює підлісок або другий ярус.  

 Тополя тремтяча (Populus tremula L.) – найбільш швидкоросла порода помірних широт. 

Тільки два види тополі є лісовими породами – тополя сіра та осика.  

 Осика – дерево-піонер, що розмножується насінням і кореневими паростками. Вона часто  

змінює на суцільних лісосіках хвойні ліси, після чого під її наметом з’являються основні 

лісоутворювачі – ялина, модрина, сосна та ін.  

 Дерево до 30-35 м висотою та 1,5 м в діаметрі, стовбур циліндричний. Кора зеленувато-

сіра. Листки цілісні, голі, на видовжених пагонах. Черешки голі, в верхній половині приплюснуті. 

Цвіте до розпускання листків. Плоди – коробочки, дозрівають у травні. Морозостійка, 

маловибаглива до родючості ґрунту.  
 

 Пригадайте, які життєві форми рослин, крім дерев, вам відомі. Чим вони 

характеризуються?  
 

 Кущові рослини. Отже, крім дерев існують такі життєві форми дерев’янистих рослин як: 

чагарники, чагарнички, напівчагарники, стелюхи та ін.  

 Чагарники або кущі характеризуються меншим довголіттям головного стовбура, 

незначною висотою і схильністю до вегетативного розмноження. Найпоширенішими кущовими 

видами наших лісів є терен колючий, бруслина європейська, ліщина, калина тощо.  

 Ліщина звичайна (Corulus avelana L.), родина Березові – листопадний високий кущ до 5-7 

м висоти, з гладенькою коричнево-сірою корою і широкою кулястою чи яйцеподібною кроною. 

Молоді пагони опушені, з білими сочевичками, з віком червоно-бурі. Бруньки яйцеподібні, 

червоно-бурі, довжиною до 3-4 мм. Листки оберненояйцеподібні чи округлі, довжиною до 15 см, 
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коротко загострені, опушені. Тичинкові квітки у сережках до 5 см довжиною, маточкові у дрібних 

бруньках. Плід – горіх, плоско-округлий, довжиною до 2 см.  

 Тіньовитривала, вимоглива до родючості ґрунту, вологолюбна, морозостійка рослина. 

Формує підлісок у дібровах та судібровах.  

 Дерен справжній (кизил звичайний) – Сornus mas L. Деревце до 6-9-м заввишки або 

великий багатостовбурний кущ висотою 4-5-м. Крона куляста. Молоді пагони зелені, старі – 

коричневі. Бруньки кулясті, зеленого кольору. Листки яйцеподібні до 5-10 см довжиною, 

блискучі, з 3-5 парами бокових жилок, верхівка коротко загострена, цілокраї, зверху зелені, знизу 

світло-зелені з розсіяними ворсинками. Квітки двостатеві, золотисто-жовті, зібрані в 

окружкоподібні суцвіття, обгорнуті знизу спільною обгорткою. Цвіте до розпускання листків 

ранньою весною, у квітні. Плоди – кістянки.  

 Кизил звичайний доживає до 500 років. Світлолюбний, морозостійкий, 

середньовибагливий до родючості ґрунту. Використовують в озелененні.  

 Бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.), родина Бруслинові. Кущ до півтора-

двох метрів заввишки. Пагони і гілки без граней, густо покриті коричневими бородавками. Листки 

супротивні, яйцеподібні чи ланцетні. Квітки двостатеві, 4-пелюсткові, червоно-коричневі, зібрані 

в пазушних китицях по 3-4 штуки. Плоди – коробочки, 4-лопатеві, жовто-червоні. Насінини чорні, 

наполовину покриті яскраво-червоним принасінником. Тіньовитривала, не вибаглива до 

родючості ґрунту, газостійка. Розмножується насінням і вегетативно.  

 Слива колюча, терен звичайний (Prunus spinosa L.), родина Розові. Кущ, рідше дерево 

до 3-5 м заввишки. Крона густа. На пагонах наявні гострі колючки. Листки оберненояйцеподібні 

чи ланцетні, майже голі, шкірясті, темно-зелені, з клиноподібною основою і пилчастим краєм.  

 Квітки двостатеві, білі, розташовані поодиноко чи по 2 шт. Зацвітають до розпускання 

листків. Плоди – темно-сині, кулясті, соковиті кістянки з сизою паволокою, зеленою м’якоттю, 

кисло-солодкі, терпкі, їстівні після промерзання. Насінини дрібні.  

 Теплолюбна, світлолюбна, посухостійка, середньовибаглива до родючості ґрунту 

рослина, добрий медонос. Регулярно дає рясні паростки від поверхневого коріння. Розростає-

ться в густі зарослі на узліссях, балках, берегах річок. Розмножується насінням і паростками.  

 Калина звичайна (Viburnum populus L.), родина Калинові. Листопадний кущ чи деревце до 

5 м висотою. Кора коричнево-сіра. Крона куляста, розлога. Пагони голі. Бруньки з лусками. 

Листки прості, яйцеподібні або округлі, трилопатеві з пальчастим жилкуванням, зверху темно -

зелені, голі, знизу сіро-зелені, зморшкуваті. Черешки до 2 см, з залозами. Квітки білі, зібрані у 

волоті, до 10 см діаметром, розпускаються у травні-червні. Плоди – яскраво-червоні кулясті 

кістянки, блискучі, соковиті, дозрівають у вересні, їстівні, вітамінозні. Насінини світло -коричневі, 

плоскі. Вибаглива до родючості та вологості ґрунту, зимостійка, тіньовитривала.  

 Магонія падуболиста (Mahonia aguifolium Nutt.), родина Барбарисові – вічнозелений кущ 

понад 1 м заввишки. Листки шкірясті, непарноперисті, складаються з 5-9 яйцеподібних листочків 

з колючками на краю. Листочки влітку темно-зелені, взимку і восени червоно-бурі. Квітки 

двостатеві, жовті, дрібні, пахучі, зібрані на кінцях гілок у прямостоячих китицях, розпускаються у 

травні. Цвіте і плодоносить з 3-4 років. Плоди – синьо-чорні, продовгувато-еліптичні ягоди, з 

сизою паволокою, дозрівають у серпні-вересні. Насінини дрібні.  

 Морозо-, газостійка, середньосвітлолюбна, невимоглива до родючості ґрунту рослина. 

Розмножується насінням, кореневими паростками, зеленими живцями.  
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 Прим. Для характеристики дендрологічних особливостей, можна вибирати будь-які, 

найпоширеніші у вашій місцевості, види дерев’янистих рослин.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Завдання. Використовуючи гербарні зразки дерев’янистих рослин, довідкову літературу, 

охарактеризуйте робінію звичайну, сосну кедрову сибірську, бузину чорну, глід український.  

 Бесіда. Прийом «Мікрофон». 

 1. Дайте визначення поняття «інтродукція». Охарактеризуйте її значення для лісового 

господарства.  

 2. Перерахуйте відомих вам представників культивованої дендрофлори України.  

 3. Охарактеризуйте дендрологічні особливості найпоширеніших деревних видів.  

 4. Назвіть найпоширеніші чагарникові види рослин. Визначте їхнє значення у природі та 

житті людини.  

 VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

 Сьогодні ми ознайомилися з поняттям «інтродукція», показали її значення у лісовому та 

садово-парковому господарстві, вивчили дендрологічні особливості найпоширеніших деревних і 

чагарникових видів. Знання теоретичного матеріалу дасть змогу використовувати його у 

практичній діяльності. 

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 1. На сучасному етапі лісокористування спостерігаються тенденції всихання шпилькових 

насаджень. Запропонуйте введення у лісогосподарський комплекс стійких до хвороб та 

шкідників  інтродуцентів з метою підвищення продуктивності  і біологічної стійкості лісів. 

 2. Зберіть легенди про кущові рослини.  

 3. Виконати навчальний проект на тему «Інтродукція деревних рослин».  

 

Заняття 4  
 

 Тема. Найпоширеніші деревні і чагарникові лікарські рослини їх характеристика. 

Біоекологічні й фітотерапевтичні властивості. Вміст БАР та їх дія на організм людини.  

 Мета. Дати поняття про лікарські рослини, вивчити найпоширеніші деревні та чагарникові 

види, їх біоекологічні й фітотерапевтичні властивості, правила збирання і зберігання лікарської 

сировини. Розглянути дію деревних лікарських рослин на організм людини. Формувати екологічну 

грамотність, відповідальне ставлення до використання природних ресурсів, як джерела здоров’я.  

 Обладнання. Підручники, посібники, гербарії, фотодокументи, довідкова література, 

комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Лікарські рослини, біоекологічні та фітотерапевтичні 

властивості, БАР, дія на організм людини, правила збирання та зберігання, екологічна 

грамотність, природні ресурси – як джерело здоров’я.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  
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 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Забезпечення юних лісівників роздавальним та дидактичним матеріалом. 

Створення сприятливої психологічної обстановки, налаштування на робочий лад. 

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Перерахуйте найпоширеніші дерев’янисті рослини ваших лісів.  

 2. Які із них, на вашу думку, є лікарськими? 

 3. Чим біоекологічні властивості відрізняються від фітотерапевтичних?  

 4. Що таке БАР? Спрогнозуйте їх дію на живий організм. 

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Прийом «Приваблива мета».  

 Сьогодні місцеве населення надає великого значення не лише лікуванню хвороб, а і їх 

профілактиці. Саме в профілактичній роботі найбільш використовують рослинні препарати у 

вигляді фіточаїв, настоянок, мазей і навіть соків, варення тощо. Для правильного використання 

лікарської сировини слід знати біоекологічні й фітотерапевтичні властивості, вміти правильно 

заготовляти і зберігати лікарську сировину. Тому ми ознайомимося із найпоширенішими 

деревними та чагарниковими лікарськими рослинами їх характеристикою, правилами збирання і 

зберігання.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика». 
  

 4.1. Поняття  про БАР та їх дію на організм людини. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Люди почали застосовувати рослини для лікування численних недуг із сивої давнини. 

 Археологи, розшифровуючи клинописні глиняні таблички, знаходять опис цілющих 

властивостей лікарських рослин, зроблений ще ассірійцями, шумерами, вавилонянами. Опис 

лікарських рослин та способів їх застосування при певних недугах знайдено у бібліотеці 

ассірійського царя Ашурбаніпала в Ніневії.  

 Лікування рослинами застосовували у Стародавньому Єгипті та Китаї.  

 До лікарських рослин відносять як трав’янисті, так і дерев’янисті рослини.  

 Основними діючими компонентами лікарських рослин є комплекси фармакологічно 

активних і супутніх речовин, які утворюються в процесі первинного і вторинного синтезу. Ці 

речовини (переважно вторинного синтезу), надходячи в організм людини визначають фізіо -

логічну, власне лікувальну, дію рослини на окремі органи та їх системи і на організм у цілому.  

 До речовин первинного синтезу належать білки, вуглеводи, ліпіди, ферменти та вітаміни.  

 Білки відіграють у рослинному організмі величезну роль, складаючи основну масу 

цитоплазми. Розрізняють прості (протеїни) і складні (протеїди) білки. Складні процеси життє-

діяльності, синтез білків, передавання спадкової інформації здійснюються за участю РНК та ДНК.  
 

  Розшифруйте абревіатури «РНК», «ДНК». В яких структурних елементах клітини 

вміст ДНК найвищий?  
 

 Вуглеводи – природні сполуки, що складаються із Карбону, Оксигену та Гідрогену.  

 У медицині знайшли широке застосування глюкоза, сахароза, крохмаль, слизисті 

речовини та багато інших вуглеводних сполук.  
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 Ліпіди. Ліпідами називають жири та жироподібні речовини рослинного і тваринного 

походження, які відіграють важливу роль в обміні речовин.  
 

 Перерахуйте ліпіди рослинного та тваринного походження.(Пригадуємо, що ліпіди - 

жироподібні речовини, які  входять до складу всіх живих клітин).  
 

 Ліпіди містяться в усіх тканинах рослин, але найбільше – у насінні та плодах.  

 Ферменти. Переважна більшість хімічних реакцій у живому організмі не може відбуватися 

без біологічних каталізаторів – ферментів. Ферменти – це білки, які здатні вибірково каталізувати 

певну біохімічну реакцію і впливати на перебіг життєво важливих процесів.  
 

 З курсу хімії пригадайте, що таке каталізатори?  
 

 Дія лікарських рослин на організм людини відбувається завдяки фармакологічно, або 

біологічно активним речовинам (БАР). Вона може бути симптоматичною, етіотропною, місцевою, 

резорбтивною, вибірковою, патогенетичною та ін. 

 Фармакологічно активними можуть бути ліпіди, вуглеводи, вітаміни та природні речовини 

вторинного синтезу: алкалоїди, сапоніни, серцеві  глікозиди, дубильні речовини. Оскільки в 

рослинах міститься певний комплекс фармакологічно активних речовин, серед них розрізняють 

основну активну речовину, яку називають діючою. Всі інші речовини, що містяться поряд з 

основною називають супутніми. Роль і значення їх для лікування процесу різні. Супутніми 

речовинами можуть бути вітаміни, органічні кислоти, флавоноїди, мінеральні речовини, які дуже 

впливають на ефективність лікування, оскільки доповнюють вплив основної діючої речовини.  

 Окремі супутні речовини (полісахариди, дубильні речовини) при набубнявінні сприяють 

збільшенню тривалості дії основних лікарських речовин, що надзвичайно важливо при затяжних 

хронічних захворюваннях.  

 Однак, поряд з корисними супутніми речовинами містяться й шкідливі. Так, у свіжій корі 

крушини ламкої міститься значна кількість антрополів, які негативно впливають на слизову 

оболонку шлунка і викликають нудоту та блювання. У насінні рицини також виявлено 

надзвичайно отруйну речовину токсальбумін.  

 Є в рослинах і так звані баластні речовини, фармакологічно індиферентні. Проте індифе -

рентність їх умовна. Клітковина та інші сполуки баластних речовин не байдужі для людського 

організму. Клітковина стимулює перистальтику кишок, посилює виділення травних соків, 

нормалізує холестериновий обмін.  
 

4.2. Деревні та чагарникові лісові лікарські рослини. 
  

 Перерахуйте відомі вам дерев’янисті рослини, що застосовуються у фармакології та 

в домашньому господарстві? 
 

 Вихованці гуртка перераховують рослини, що найчастіше використовуються у 

народній фармації (чорниця, малина, калина, терен колючий, обліпиха тощо). Керівник 

розпочинає розповідь.  

 З великого різноманіття рослин багато видів є лікарськими. На сьогоднішньому занятті ми 

ознайомимося із дерев’янистими лікарськими рослинами.  

Однією з таких рослин є дуб звичайний – Quercus robur L. із родини Букові – Fagaceae. 

Кора дуба звичайного містить дубильні речовини (8-20%), пірогалову групу, пентозами 
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(4%), пектини (6%), галову й елагову кислоти; кверцетин, тритерпенову робурову кислоту, 

флобафени, смолисті речовини. Багато дубильних речовин містять близько 70% так званих 

галів (Gallae). Це нарости на листках, спричинені укусами комах. У медицині використовується 

кора молодих стовбурів і гілок. Навесні і влітку заготовляють кору, а плоди (жолуді) – восени, 

при повному достиганні. Восени заготовляють і корені дуба.  

Використовують, як в’язкий і протизапальний засоби проти потіння ніг – ванни з відвару 

дубової кори, при запальних процесах у ротовій порожнині – гаряче полоскання.  

 Заготовляють кору дуба пізно навесні і влітку; гали – у вересні – жовтні та в середині 

листопаду, коли вони опадають на землю разом з листками.  

 Горобина звичайна – Sorbus aucuparia L. Родина Розові – Rosaceae.  

Плоди горобини звичайної містять токоферол, рибофлавін, вітаміни С і Р, каротиноїди, 

антоціани, сахарозу, глюкозу, солодкі на смак алкоголі, гіркоту, органічні кислоти, дубильні 

речовини, пектини, фосфоліпіди. Парааскорбінова кислота, яка є у свіжих плодах, може 

спричиняти блювання, пронос, ураження нирок, гострий гастрит. Використовують плоди як 

лікувальний і профілактичний засіб при цинзі й інших авітамінозах. Застосовують у вигляді 

відвару як сечогінний засіб та регуляторний, що регулює діяльність органів травлення 

(сприятливо впливає на слизову оболонку кишок, шлунка, зменшує дію токсинів на печінку).  

Квітки збирають на початку цвітіння рослини, плоди – у вересні – на початку жовтня.  

Добре висушені квітки і плоди зберігають окремо. Плоди треба збирати при повній 

стиглості, оскільки недостиглі плоди, в яких виявлено парасорбінову кислоту, токсично діють на 

слизові оболонки травного каналу та епітелій ниркових канальців. 

 Береза біла – Betula alba Ehrh. Родина Березові – Betulaceae.  

 Настій і відвар із бруньок, листків молодих гілок застосовується як сечогінний і 

жовчогінний засіб при водянці, запаленні сечогінної системи, каменях, ванни з настою бруньок – 

для лікування екзем. Березовий дьоготь входить до складу мазі Вишневського, дьогтем також 

лікують коросту. Березовий сік вживають при фурункульозі, шкірних хворобах, екземах, лишаях, 

висипках; він вважається і кровоочисним засобом. На живих дорослих стовбурах берези 

розвиваються нарости гриба – губки. Препарати губки призначаються хворим із злоякісними 

пухлинами в ранній стадії захворювання.  

 Збирають бруньки, березовий сік, молоді листки. Бруньки заготовляють у березні – на 

початку квітня, коли вони починають ледь бубнявіти; листки – у травні, коли вони ще молоді й 

ніжні. Бруньки сушать у приміщеннях при температурі, що не нижче +400 С.  
 

 При яких захворюваннях вживають липовий чай?  
 

 Липа серцелиста – Tilia cordata Mill. Родина Липові – Tiliaceae.  

Суцвіття липи серцелистої містять 0,05% леткої олії, яка надає препаратам специфічного 

запаху, флавонові похідні кверцетину і кемферолу, геспередин, глікозид тіліацин, сапоніни, 

тритерпен тараксерол, слиз, дубильні речовини, органічні кислоти, вітамін С, цукри, 

фітостероли. Використовують суцвіття з листками у вигляді настоїв, чаїв як потогінний засіб при 

простудних захворюваннях, при перенапруженні, психічній перевтомі, поганому засинанні, як 

бактерицидні ліки для полоскання рота. Дуже ефективні заспокійливі ванни.  

 Липовий цвіт (суцвіття з приквітковими стебельцями) збирають у сонячну теплу погоду, 

коли найбільше розпустилося квіток. Сушать у теплих приміщеннях, розстеливши тоненьким 

шаром. Добре висушену сировину зберігають у щільній тарі.  
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 Чи має вільха фармацевтичні властивості?  
 

 Вільха сіра – Alnus incana L. Родина Березові – Betulaceae. 

Супліддя вільхи містять близько 14 – 16% дубильних речовин, в тому числі близько 2,3% 

таніну, галову й фосфатну кислоти. Препарати з вільхових шишок застосовують при шлунково-

кишкових захворюваннях. У народній медицині для посилення потовиділення хворого кладуть на 

товстий шар вільхових листків, накривають таким же шаром і зверху – ковдрою. Цей метод 

рекомендується для хворих із слабким серцем і застосовується при ревматизмі, артритах, 

подагрі, суглобних ревматичних болях.  

 Для лікувальних потреб використовують шишечки, листки і кору молодих дерев. Шишечки 

збирають восени і взимку, прив’ялюють на сонці і досушують у печах.  

 Черемха звичайна – Padus avium Mill. Родина Розові – Rosaceae.  

 Плоди черемхи містять до 7% леткої олії, головним компонентом якої є анетол (90%), 

фенхон (близько 22%), α–пінен (4,3%), а також метилхавікол, камфен, діпентен, α–феландрен, 

анісовий альдегід, анісова кислота, жирна олія (22%), цукри, білки, мінеральні солі. 

Застосовують у вигляді відвару. П’ють при кашлі з густим харкотинням, здутті кишок, болю у 

животі, зовнішньо – при корості.  

 Заготовляють квітки та плоди черемхи. Квітки заготовляють у період цвітіння рослини. 

Сушать під дахами, у добре провітрюваних приміщеннях. Плоди збирають стиглими і використо -

вують свіжими або перетирають із цукром чи сушать у сушарках при температурі, не вищій 600С.  

 Верба біла – Salix alba L. Родина Вербові – Saliaceae.  

 Кора верби білої містить до 3% фенольних глікозидів (саліцин, салікортин), які після 

гідролізу вивільняють саліциловий спирт, флавоноїди  (нарингенін, гіперозид), близько 10% 

суміші похідних катехінових і галотанінових дубильних речовин.  

 Заготовляють кору верби білої, здираючи її рано навесні, до цвітіння і розпускання 

листків, коли вона добре знімається. На молодих гілках через кожні 20–30 см роблять 

кільцеподібні надрізи кори. Потім їх з’єднують поздовжніми лініями. Зняту кору подрібнюють, 

сушать у теплому приміщенні з доброю вентиляцією.  

 Застосовують у вигляді відвару при загостренні ревматизму, хворобах, що 

супроводжуються раптовим підвищенням температури тіла, катарі шлунка і кишок, проносі, 

нервовому збудженні, порушенні сну.  

 Гіркокаштан звичайний – Aesculus hippocastanum L. Родина Гіркокаштанові – 

Hippocastanaceae.  

 Заготовляють квітки, кору молодих гілок, насіння і насінну шкірку. Квітки збирають на 

початку цвітіння рослини, насіння і його шкірку - восени. Сировину добре висушують.  

 Кора гіркокаштана звичайного містить флавонові глікозиди (3% ескуліну, ескулетин, 

фраксин), тритерпенові сапоніни (α-, β–есцин, криптоесцин), дубильні речовини (2%), амінові 

сполуки (аденін, аденозин, гуанін), смолисті речовини, жирну олію.  

 У науковій медицині застосовують водно-спиртовий екстракт (ескузан) як засіб, що 

тонізує вени, та як антикоагулянт.  

 Народна медицина здавна застосовує свіжий сік квіток гіркокаштана для лікування 

варикозного розширення вен, геморою, атеросклерозу, тромбофлебіту.  
 

 Які, на вашу думку, лікувальні властивості має тополя чорна?  
 

 Тополя чорна (осокір) – Popolus nigra L. Родина Вербові – Saliaceae.  
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 Бруньки тополі чорної містять глікозиди саліцин, популін, саліцило-поплін, які знижують 

рівень сечової кислоти у крові, а також флавоноїди хризин і тектохризин, летку олію, дубильні 

смолисті речовини, віск, мінеральні солі, органічні кислоти, антибіотики.  

 Заготовляють бруньки ранньої весни (у березні-квітні), коли вони ще не розпустилися і 

мають інтенсивний бальзаміновий запах. Збирають лише вегетативні бруньки. Квіткові бруньки 

не мають лікувального значення. Їх легко відрізнити за розміром. Квіткові бруньки, як правило, 

більші і товстіші, сховані в кількох лусочках пелюсток. Зібрані листяні бруньки розстилають 

тонким шаром у добре провітрюваних і теплих приміщеннях. Висушену сировину зберігають у 

щільній упаковці. Застосовують у вигляді відвару при запальних станах сечовидільних шляхів, 

подагрі, ревматизмі, ішіасі, сперматореї, олігоменореї.  

 Тополева мазь із екстракту бруньок тополі чорної, спирту 90% - по 10 г, смальцю – 80 г 

застосовується як антисептичний, дезодоруючий засіб; сприяє регенерації тканин, ефективна 

при запаленні шкіри в ділянці заднього проходу і при геморої.  

 Крушина ламка – Frangula alnus Mill. Родина Крушинові – Rhamnaceae.  

 Кора крушини ламкої містить 2-7% антраглікозидів глікофрангулунів А і Б, вільний антрон, 

емодиноантрон, вільні антрахінони (емолин, хризофанол, фісцийон), пептидові алкалоїди, 

дубильні речовини, летку олію, смолисті речовини. При тривалому зберіганні гідролізується. 

Застосовується при тривалому запорі.  

 Зрілі плоди застосовують при хворобах печінки, а також від глистів.  

 Ясен звичайний - Fraxinus excelsior L. Родина Маслинові - Oleaceae.  

 Кора ясена містить кумаринів гіркий фраксин (0,45%), фраксидин (0,06%), флавоноїди, 

дубильні речовини, летку олію, маніт, інозит, яблучну кислоту. Застосовують у вигляді відвару.  

 П’ють при сечовому діатезі, сечокам’яній хворобі, артриті, ревматизмі. Препарати ясена 

звичайного використовують як кровоспинний засіб.  

 Заготовляють кору і листки рослини. Кору збирають навесні з молодих гілок, листки – у 

травні–червні. Сировину сушать у теплих, добре провітрюваних приміщеннях. Зберігають у 

паперовій тарі. Рекомендується людям похилого віку. В сумішах з квітками гадючника 

в’язолистого і листками смородини застосовують при атеросклерозі. Завдяки вмісту маніту має 

м’яку проносну дію.  

 Акація біла – Robinia pseudoacacia L. Родина Бобові – Fabaceae (Leguminaceae).  

 Заготовляють кору з молодих гілок ранньої весни, квітки – на початку цвітіння рослини.  

 У квітках виявлено глікозиди (робінін, акаціїн), летку олію. У корі та деревині містяться 

таніди ( близько 4%).  

 Квітки застосовують при хворобах сечових шляхів як спазмалітичний і протизапальний 

засіб, а також як засіб, що поліпшує самопочуття, при сечокам’яній хворобі. 

 Осика – Populus tremula L. Родина Вербові – Salicaceae.  

 Заготовляють бруньки та листки осики, але основною лікувальною сировиною є бруньки. 

Їх зривають у березні або на початку квітня, коли вони ледь набубнявіли, але ще не почали 

розпускатися. Сушать у теплих, добре провітрюваних приміщеннях, розстилаючи тонким шаром. 

Зберігають у герметичній тарі. Листки збирають у травні-червні.  

 У бруньках та листках осики знайдено глікозиди популін і саліцин, дубильні речовини, 

органічні кислоти. У бруньках виявлено летку олію, гіркі сполуки. Листки осики містять протеїн, 

клітковину, мікроелементи кальцію, фосфору, а також мангану, калію, натрію, магнію, сульфуру, 

силіцію. У свіжих листках є аскорбінова кислота, каротин.  
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 Препарати осики використовують у народній медицині для лікування хвороб простудного 

походження як бактерицидний, жарознижуючий та потогінний засіб, виявлено також 

знеболюючу, сечогінну і в’яжучу дію листків, а особливо бруньок осики.  
 

 У яких випадках вживають сушені плоди груші звичайної?  
 

 Груша звичайна – Pyrus communis L. Родина Розові – Rosaceae.  

 У плодах груші звичайної містяться цукри (9-10%), яблучна, цитринова кислоти, дубильні 

і пектинові речовини, вітамін С (12-22 мг%), вітамін В1, каротин, леткі олії, ферменти, мінеральні 

солі, а в листках є дубильні речовини, глікозид арбутин, вітамін С, каротин, мікроелементи.  

 Заготовляють стиглі плоди груші звичайної у вересні-жовтні. Сушать їх у печах чи 

сушарках при температурі +82–840С, а згодом досушують при температурі +700С. Листки груші 

заготовляють у травні-червні, сушать на горищах, у добре провітрюваних приміщеннях. Пакують 

сировину у паперові чи бавовняні мішки.  

 Плоди груші вживають свіжими і сухими. З них готують соки, які мають сечогінні 

властивості, сиропи, екстракти. З плодів також готують оцет та грушову гірчицю.  

 Сушені плоди груші звичайної використовують у народній медицині як в’яжучий засіб при 

ентероколіті, коліті, маткових кровотечах, а сік і настої – як сечогінний засіб при набряках 

ниркового та серцевого походження.  

 Яблуня лісова, дика – Malus sylvestris Nill. Родина Розові – Rosaceae.  

 Заготовляють яблука та листки яблуні лісової. Яблука зривають при повній стиглості, 

складають у суху дерев’яну тару і зберігають у прохолодних приміщеннях. Їх також розрізають 

на шматочки і сушать. Листки збирають після цвітіння і сушать у теплих, добре провітрюваних 

приміщеннях.  

 Плоди яблуні лісової містять фітоглікоген, пектини, органічні кислоти – яблучну, винну, 

цитринову, каротиноїди, вітамін С (близько 64,2 мг%), катехіни (20-25%), хлорогенову кислоту, 

дубильні речовини, флавоноїди, летку олію, органічні сполуки заліза та фосфору. У листках 

виявлено флавоноїди кверцетин, кверцитрин, гіперон, ізокверцитрин, рутин, катехіни, близько 

400 мг% аскорбінової кислоти.  

 Плоди яблуні лісової здавна використовує народна медицина для лікування гіпсохромної 

анемії, подагри, ревматизму, сечокам’яної хвороби. З плодів виготовляють екстракт яблучно -

кислого заліза.  

 Листки яблуні лісової в поєднанні з листками суниць лісових, травою споришу 

звичайного, листками та квітами меліси лікарської, квітками горобини звичайної, листками 

малини звичайної, травою м’яти перцевої, шишками хмелю звичайного, листками та квітками 

алтеї лікарської використовують для лікування при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.  

 Барбарис звичайний – Berberis vulgaris L. Родина Барбарисові - Berberidaceae. 

 З лікувальною метою використовують молоді листки, квітки, ягоди, кору і корені рослини. 

Листки й квітки збирають під час цвітіння рослини (на початку травня), ягоди – восени (у вересні-

жовтні), коли вони повністю достигають і стають м’якими. Корені викопують рано навесні або 

пізно восени. Листки та ягоди сушать у добре провітрюваних приміщеннях і зберігають окремо.  

 Плоди барбарису містять близько 7% цукрів і стільки ж органічних кислот та близько 170 

мг/100 г аскорбінової кислоти. В них виявлено також пектинові, дубильні речовини та барвники.  

 У молодих пагонах та листках барбарису звичайного є також яблучна й цитринова 

кислоти, токофероли, близько 120 мг/100 г аскорбінової кислоти, біля 140 мг/100 г каротину. В 
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листках і коренях барбарису виявлено 11 алкалоїдів, основними з яких є берберин, пальмітин, 

ятрорицин, колумбамін.  

 Препарати барбарису звичайного знайшли застосування в науковій і народній медицині.  

 Берберину біосульфат застосовується як жовчогінний засіб при жовчнокам’яній хворобі, 

холециститі, гепатохолециститі, хронічному гепатиті.  

 Настоянка листків барбарису звичайного на спирті у співвідношенні 1:5 скорочує вибір -

ково м’язову тканину матки, звужує судини, прискорює зсідання крові, виявляє жовчогінну дію.  

 Листки, плоди та корені широко застосовують у народній медицині для лікування хворих 

на хронічний холецистит та панкреатит, для стимуляції діяльності підшлункової залози при 

цукровому діабеті, а також при ревматизмі, неспецифічному поліартриті, люмбаго.  

 Горобина чорноплідна – Aronia melanocarpa Minch. Родина Розові – Rosaceae.  

 Плоди горобини чорноплідної містять Р-активні речовини, вітаміни С, В, Р, РР, дубильні 

речовини, органічні кислоти, цукри, мікроелементи (фосфор, мідь, марганець, молібден, магній, 

залізо, йод). Застосовують у вигляді свіжого соку і повидла при низькій  кислотності шлункового 

соку та при гіпертонічній хворобі.  

 З лікувальною метою та для харчування використовуються стиглі плоди горобини 

чорноплідної. З них виготовляють сік, компот, повидло, органічні харчові барвники.  

 Глід колючий – Crataegus  oxyacantha L. Родина Розові – Rosaceae.  

 Кущ або невелике дерево заввишки 5–6 м.  

 Заготовляють квітки, листки і плоди глоду колючого. Квітки та листки збирають на початку 

цвітіння рослини, плоди – у серпні-вересні. Сушать сировину у добре провітрюваних 

приміщеннях. Квітки глоду мають приємний запах, який приваблює міль. Вона осідає в квітках і 

робить сировину непридатною для використання. Щоб захистити квітки глоду від ураження 

міллю, їх треба зберігати в щільній картонній чи дерев’яній тарі.  

 У квітках глоду містяться флавоноїдні сполуки (гіперозид, кверцетин), оксикоричні 

кислоти (хлорогенова і кавова) та аміни (триметиламін, холін, ацетилхолін). У листках виявлено 

кислоти (кратеголову, акантолову і неотолову), флавоноїди, летку олію. У плодах є аскорбінова 

кислота, ретинол, сапоніни, ненасичені жирні кислоти (олійна й лінолева), цукри, дубильні і 

фітостеринові речовини, білки.  

 Препарати квіток та плодів глоду колючого (настої і спиртові настоянки, рідкий екстракт 

плодів) тонізують серцевий м’яз, знижують збудливість центральної нервової системи, 

посилюють кровопостачання коронарних судин серця й коронарних судин мозку, усувають 

тахікардію та аритмію, поліпшують сон, самопочуття. Нормалізують артеріальний тиск.  

 У народній медицині глід колючий широко застосовується для лікування початкових 

стадій гіпертонічної хвороби, гіпертиреозу, головного болю, функціональних розладів серцевої 

діяльності, нервового збудження, безсоння, клімактеричного неврозу.  

 Брусниця звичайна – Vaccintium vitisideae L. Родина Брусничні – Vacciniaceae. 

 Невелика світлолюбна кущова рослина. Росте на галявинах хвойних і мішаних лісів. Для 

лікувальної мети використовують листки та ягоди брусниці звичайної. Листки збирають під час 

цвітіння, ягоди – в липні-серпні. 

 Ягоди брусниці звичайної містять близько 4% глюкози, 4% сахарози, 5% фруктози, понад 

2,5% органічних кислот, близько 0,44% рослинних пектинів. Виявлено також феноловий глікозид 

арбутин, дубильні речовини, флавоноїди. В листках міститься близько 9% глікозиду арбутину, 

3% метиларбутину, 6% фенольного глікозиду мелампросину, а також виннокам’яна, урсолова, 
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хінна, елагова, галова кислоти. Окрім того, в листках брусниці звичайної є мікроелементи міді, 

цинку, мангану, в насінні – 52% лінолевої і близько 26% - ліновонової кислот.  

 Листки брусниці звичайної застосовують у науковій медицині як сечогінний та 

дезінфікуючий засіб при нефролітіазі, запальних процесах у сечовому міхурі й нирках, 

захворюваннях печінки. У народній медицині листки, стебла і плоди – при ревматизмі, 

простудних захворюваннях, маткових кровотечах, гіпертонічній хворобі та енурезі.  

 Сік ягід брусниці звичайної має незначні седативні властивості й знижує кровяний тиск і  

посилює перистальтику кишок. Добре він діє при атеросклерозі, гастриті зі зниженою 

кислотністю шлункового соку.  
 

 Як із лікувальною метою можна використовувати бузину чорну, бузок звичайний?  
 

 Бузина чорна – Sambucus nigra L. Родина Жимолостеві – Caprifoliaceae.  

 Гіллястий кущ або невелике дерево. Заготовляють квітки, кору й плоди. Плоди широко 

використовують для харчових цілей, як органічні барвники, з них готують компоти, варення та ін. 

Сік плодів бузини чорної має проносні і антисептичні властивості. Він містить органічні кислоти, 

мікроелементи, зокрема йод, аскорбінову кислоту та ретинол. Збирають плоди під час повної 

стиглості, квітки – під час цвітіння рослини. Спочатку квітки відділяють від щитків, розстилають 

тонким шаром на папері і сушать у теплому приміщенні, що добре провітрюється.  

 У квітках бузини чорної знайдено дубильні речовини, холін, органічні кислоти, мінеральні 

солі, глікозид самбунігрин, флавоновий глікозид рутин, летку олію.  

 Настій квіток бузини чорної може викликати алергічну реакцію, тому застосовувати його 

належить обережно, лише після попередньої перевірки. Особам, схильним до алергічних 

реакцій, вживання препаратів квіток бузини чорної протипоказане.  

 Квітки, плоди та кора бузини чорної знайшли застосування як у науковій, так і в народній 

медицині. Їх використовують для лікування запальних хвороб дихальних шляхів, зокрема 

гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, пневмонії, ангіни, ларинготрахеїту, хвороб 

нирок. Квіти бузини посилюють діурез. Плоди також мають сечогінну та проносну властивості.  

 Бузок звичайний – Syringa vulgaris L. Родина Маслинові – Oleaceae.  

 Заготовляють квітки і листки рослини, які збирають під час цвітіння. Сушать на горищах 

та у сушарках. Зберігають у паперових мішках. Хімічний склад квіток і листків бузку вивчений 

недостатньо. Відомо, що у квітках є летка олія, сирингопікрин, фенол, глікозид сирингін, 

фарнезол. У листках міститься значна кількість аскорбінової кислоти, гіркоти.  

 Препарати бузку звичайного застосовуються у народній медицині як потогінний та 

протизапальний засоби, а також при епілепсії, малярії і цукровому діабеті.  

 Буяхи, лохина – Vaccinium uliginosum L. Родина Брусничні – Vacciniaceae.  

 Для місцевого населення рослина більш відома як голубика. Поширені буяхи в північній 

та середній смузі України. Заготовляють плоди і листки рослини, листки – після цвітіння, ягоди – 

в липні. Їх сушать або використовують для компотів, варення, перетирають з цукром.  

 У плодах буяхів виявлено глюкозу, фруктозу, пектинові речовини, органічні кислоти, 

клітковину, аскорбінову кислоту, антоціани, катехіни, каротин, нікотинову кислоту, тіамін, а також 

мікроелементи калію, натрію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, азотисті речовини. Листки і гілки 

містять дубильні речовини, глікозид арбутин, флавоноїди.  

 Плоди, листки а також гілки з листками використовують у народній медицині при проносі, 

ентериті, гастриті, пієліті, хворобах серця.  
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 Дрік фарбувальний – Genista tinctoria L. Родина Бобові – Fabaceae (Leguminaceae).  

 Кущ заввишки 1 м із зеленими ребристими пагонами. Рослина світлолюбна, поширена у 

середній та південній смузі Європи, в Західному Сибіру.  

 Зрізають верхівки рослини з квітками та листками. Подрібнюють і сушать.  

 Діючими компонентами рослини є алкалоїди цитизин і метилцитизин, глікозид лютеонін, 

смоли, органічні кислоти. Хімічний склад рослини вивчений недостатньо.  

 Квітки і листки дроку використовують у народній медицині як сечогінний, проносний, 

заспокійливий, судинозвужувальний засіб. Вживають препарати дроку фарбувального і для 

лікування запальних процесів у нирках та сечовому міхурі, хвороб щитовидної залози, гіпотензії, 

ожиріння.  

 Журавлина звичайна – Oxicoccus guadripetalus Gilib. Родина Брусничні – Vacciniaceae.  

 Вічнозелений малорозгалужений сланкий кущик 15-30 см заввишки.  

 Використовують ягоди і листки журавлини звичайної. Ягоди збирають у вересні. Листки 

збирають у лютому-березні. Ягоди сушать або зберігають при температурі 00С чи залитими 

водою. Якість їх майже не змінюється. Ягоди журавлини звичайної ще зберігають у вигляді 

пастеризованих соку, варення, желе, мармеладу, а також у цукрі. Листки, після сушки, 

зберігають у паперовій тарі.  

 У плодах журавлини виявлено цукри, цитринову, хінну, бензойну кислоти, вітамін С, йод, 

дубильні речовини, мікроелементи калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, мангану. У плодах 

журавлини звичайної міститься також урсолова кислота, у відходах після приготування 

екстракту – флавоноїдні речовини. Сік, свіжі ягоди і екстракт з ягід застосовують як вітамінний і  

бактерицидний засоби при простудних захворюваннях, пієлонефриті, а також при гіпертонічній 

хворобі, зниженій секреції шлункового соку. Листки призначають при анемії та порушенні обміну 

речовин, зокрема при ожирінні.  
 

 З якою метою зберігаються плоди калини звичайної?  
 

 Калина звичайна – Viburnum populous L. Родина Жимолостеві – Caprifoliaceaе.  

 З лікувальною метою використовують кору та плоди калини звичайної. Кору збирають з 

молодих стовбурів та гілок навесні, ягоди – після перших заморозків.  

 У корі виявлено сапоніни тритерпенової структури, смоли, глікозид вібурнін, дубильні 

речовини, філохінони, холіновоподібну речовину, органічні кислоти – оцтову, мурашину, 

ізовалеріанову, капронову та ін. Плоди містять аскорбінову кислоту, дубильні речовини , 

інвертний цукор, флавоноїдні сполуки. В насінні виявлено жирну олію.  

 Народна медицина використовує екстракт і відвар кори калини звичайної.  

 Екстракт кори на 50% в спирті у співвідношенні 1:10 призначають при маткових 

кровотечах, а також при болісних менструаціях. Водний відвар кори у співвідношенні 1:20 п’ють 

як гемостатичний, антисептичний та знеболювальний засіб. Настій та відвар кори застосовують 

при хворобах простудного походження, скрофульозі, носовій кровотечі, настій плодів – при 

геморої, сік плодів – при захворюваннях горла, бронхів, шкірних хворобах; настій та відвар квіток 

і сушених плодів – при гіпертонічній хворобі, захворюваннях нирок, як потогінний засіб. 

 Одержано позитивні наслідки комплексного лікування онкологічних хвороб, діатезу та 

виразкової хвороби препаратами плодів калини.  
 

 А тепер поговоримо про інші дерев’янисті рослини.  

 Ліщина звичайна – Corulus avellana L. Родина Ліщинові – Corulaceae.  
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 Кущ заввишки від 4 до 15 м. Росте в листяних і мішаних лісах. Для медичного 

застосування використовують стиглі горіхи, кору та листки, які заготовляють у травні.  

 У горіхах містяться жирні олії, крохмаль і цукри, тіамін, каротин, токофероли, 

мікроелементи, у листках і корі – значна кількість дубильних речовин. У листках виявлено, окрім 

того, летку олію, пальмітинову кислоту та ін.  

 Препарати ліщини звичайної застосовують у народній медицині при варикозному 

розширенні вен, сечокам’яній хворобі, запаленні передміхурової залози.  

 Обліпиха крушиноподібна – Hippophae rhamnoides L. Родина Маслинові - Elaeagnaceae.  

 Дерево до 4–5 м заввишки або кущ. У природних умовах росте по берегах річок та озер.  

 Збирають достиглі плоди обліпихи крушиноподібної після перших заморозків. Їх 

консервують цукром, готують з них соки, варення, компот. Фермацевтична промисловість із 

насіння ягід обліпихи випускає цінний, ефективний препарат полівалентної дії – обліпихову олію.  

 У м’якуші плодів обліпихи знайдено ароматичну олію, цукри, яблучну й цитринову кисло-

ти, дубильні, пектинові речовини. Плоди обліпихи – це справжня комора вітамінів. У них вия-

влено аскорбінову кислоту, каротин, α-токоферол, тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієву кислоту.  

 Обліпихова олія сприяє епітелізації ран, виразок, ерозій. Плоди обліпихи, а також соки, 

варення та компоти у народній медицині використовують як ефективний засіб лікування захво -

рювань простудного походження, грипу, бронхіту, ангін, ларингіту. Обліпиховою олією полощуть 

горло, її вживають всередину при глоситі, а також при ускладненнях аденовірусних інфекцій.  

 Препарати обліпихи вживають всередину і зовнішньо для лікування опіків, пролежнів, 

променевих ушкоджень шкіри.  

 Обліпихову олію застосовують для лікування виразкової хвороби шлунка та 

дванадцятипалої кишки.  

 Плоди обліпихи, а також виготовлені з них продукти, ефективно діють при лікуванні й 

профілактиці атеросклерозу.  

 Малина звичайна – Rubus idaeus L. Родина Розові – Rosaceae.  

 Заготовляють плоди малини (без квітколожа) і листки.  

 Особливо цінні для медичних цілей плоди дикорослої малини. В них виявлено цукри, 

яблучну, цитринову, саліцилову кислоти, слиз, пектинові сполуки, флавоноїди, каротин, тіамін, 

рибофлавін, дубильні речовини, солі кальцію, міді, фітонциди, аскорбінову кислоту, летку олію. 

Насіння малини містить жирну олію, молоді листки – аскорбінову кислоту.  

 Плоди сушать, розстилаючи тонким шаром, але краще їх консервувати цукром у співвід-

ношенні 1:2. Листки зривають під час цвітіння рослини. Сушать розстилаючи тонким шаром.  

 Плоди і листки малини використовують як потогінний, в’яжучий, вітамінний і 

протизапальний засіб при захворюваннях простудного походження, при грипі, аденовірусних 

інфекціях, ангіні, інфекційних та виразкових хворобах. Як в’яжучий засіб застосовують при 

захворюваннях шлунка і кишечника, як вітамінний – при хворобах печінки.  

 Ожина сиза – Rubus caesius L. Родина Розові – Rosaceae.  

 Невисокий кущ, що іноді досягає 1,5 м висоти. Збирають листки ожини сизої протягом 

літа, плоди – під час повної стиглості. Корені викопують пізно восени.  

 У плодах знайдено цукри, яблучну, цитринову, винну, саліцилову і аскорбінову кислоти, 

дубильні та пектинові речовини, азотисті сполуки, каротин, α-токоферол. Насіння містить жирну 

олію. Плоди і листки ожини сизої застосовуються у народній медицині як вітамінний і 

загальнозміцнюючий засіб при запальних хворобах дихальних шляхів, як в’яжучий засіб – при 
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хронічному коліті, млявій перистальтиці кишечника у людей похилого віку, а також при спайковій 

хворобі, що розвинулась внаслідок оперативних втручань у черевній порожнині, при 

клімактеричному неврозі, як засіб, що тамує печію.  

 Омела біла – Viscum album L. Родина Омелові – Loranthaceae.  

 Омела біла – напівпаразит, що уражує дуже багато деревних порід. Використовують 

молоді гілки омели білої з листками. Збирають їх у зимові місяці, а також у жовтні-листопаді без 

ягід (ягоди отруйні). Листки і молоді гілки (не товстіші 0,5 см) сушать у добре провітрюваних 

приміщеннях, попередньо подрібнивши їх.  

 У препаратах омели білої знайдено смолисті речовини, флавони, каротин, аскорбінову 

кислоту, холін, ацетилхолін, цукри, камедь, олеїнову та урсолову кислоти, алкалоїд віскотоксин.  

 Омела проявляє глистогінну, гіпотензивну, кровоспинну, седативну, знеболюючу й 

антиалергічну дію. Препарати омели білої застосовують при головному болю, запамороченні, 

склерозі судин мозку, для поліпшення самопочуття у старих та немічних людей. Виявлено також 

заспокійливу і в’яжучу властивості омели білої. Добрий ефект дають препарати омели білої при 

надмірних маткових кровотечах, а також при шлункових та кишкових кровотечах.  

 Вживають препарати омели білої при епілепсії, істерії, гіпертонічній хворобі І – ІІ стадій.  

 Експериментально доведено, що очищений екстракт омели білої при внутрішньом’язових 

ін’єкціях гальмує розвиток ракових клітин.  

 Розмарин лікарський – Rosmarinus officinalis L. Родина Губоцвіті – Laminaceae (Labiatae).  

 Вічнозелений кущ. Використовують листки розмарину лікарського, збирають їх протягом 

літа – з травня по листопад. Сушать у теплих, добре провітрюваних приміщеннях. Зберігають у 

щільній тарі.  

 У листках розмарину виявлено летку олію, танін, органічні кислоти, флавонові сполуки, 

алкалоїд розмарицин. Розмаринова олія містить d- та l-пінен, камфен, борнеол, цинеол, 

камфору, ментон, ізоментон, тимол, ментол, терпіло тощо. Препарати розмарину лікарського 

діють заспокійливо на центральну нервову систему, стимулюють травлення, мають вітрогінну, 

сечогінну, спазмалітичну, жовчогінну та протимікробну дію.  

 Скумпія звичайна – Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus L.). Родина Сумахові – 

Anacardiaceae.  

 Високий кущ або деревце, яке іноді досягає 6 м заввишки.  

 Для медичного і промислового використання заготовляють листки скумпії звичайної. Їх 

збирають від початку цвітіння рослини до утворення зелених плодів, сушать на сонці та під 

гарячим дахом. Зберігають у сухих приміщеннях у щільній тарі, оберігаючи сировину від вологи.  

 Скумпія звичайна – важлива танідоносна рослина. У її листках містяться флавоноїди, 

летка олія, таніди. З листків добувають танін та галову кислоту, з яких виготовляють такі 

лікарські препарати: пірогалол, таніген, таноформ тощо.  

 У науковій та народній медицині препарати скумпії застосовують як в’яжучий і протизапа-

льний засоби при гострому і хронічному бронхіті, проносі, гастроентероколіті, отруєнні солями 

важких металів, а також зовнішньо – при опіках, виразках, пролежнях, бешихових запаленнях.  

 Смородина чорна – Ribes nigrum L. Родина Агрусові – Grossulariaceae.  

 Для медичного застосування використовують стиглі плоди смородини чорної, бруньки 

збирають напровесні, листки – ранньої весни.  

 Плоди містять значну кількість аскорбінової кислоти, біофлавоноїди, дубильні речовини, 

пектин, мікроелементи йоду, мангану, заліза, міді, кобальту, піродоксин, α-токоферол. У 
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бруньках і листках знайдено фенольні сполуки, фітонциди, аскорбінову кислоту, летку олію.  

 Препарати смородини чорної мають сечогінні, потогінні та загальнозміцнюючі 

властивості. Плоди смородини чорної використовують як потогінний засіб при запальних 

хворобах дихальних шляхів, грипі та аденовірусних інфекціях, при капіляротоксикозі, матковій, 

шлунковій та кишковій кровотечі, сечокам’яній хворобі і запальних процесах у сечовому міхурі, 

при гепатиті, зокрема вірусному, подагрі, неспецифічному поліартриті, екземі. Для кращого 

зберігання вітамінів плоди смородини чорної консервують цукром у співвідношенні 1:2. Плоди 

подрібнюють, додають цукру-піску, розмішують і зберігають у прохолодному місці.  

 Терен колючий – Prunus spinosa L. Родина Розоцвіті – Rosaceae.  

 Для медичного використання заготовляють кору (рано навесні), квітки (під час цвітіння), 

листки (на початку літа, коли вони ще молоді), плоди ( у вересні, під час повного достигання).  

 У плодах знайдено цукри, яблучну та аскорбінову кислоти, дубильні речовини. Насіння 

терну колючого містить жирну олію, глікозид амігдалін. З твердих оболонок насіння добувають 

активоване вугілля. Квітки терну колючого містять мінеральні солі, смоли, пентозами, флавони. 

У листках виявлено дубильні речовини, гуми, смолисті сполуки.  

 Квітки і листки мають потогінну та незначну проносну властивості, плоди – протизапальну 

і в’яжучу. Плоди терну колючого вживають у компоті, варенні, з них готують сік, їх консервують із 

цукром. При ентероколіті, коліті та порушенні перистальтики кишок унаслідок значних вікових 

змін, при алергічних захворюваннях, що супроводжуються виснажливим проносом, вживають по 

2–3 столові ложки консервованих цукром плодів 3–4 рази на добу, залежно від перебігу хвороби. 

Препарати квіток і листків рослини використовують при циститі, сечокам’яній хворобі, атонії 

кишечника, підвищеній температурі тіла.  

 Туя західна – Thuja occidentalis L. Родина Кипарисові – Cupressaceae.  

 Вічнозелене однодомне дерево. Заготовляють пагони у квітні-травні. Їх сушать у добре 

провітрюваних приміщеннях, подрібнюють. У пагонах рослини виявлено дубильні речовини, 

смоли, летку олію, туїн, токсифолін, пініпікрин, аромадендрин, пілен. Летка олія містить пінен, 

туйон, каріофілен, відрен, цедрол тощо.  

 Сучасна медицина не використовує препаратів туї західної для лікувальних потреб.  

 У народній медицині вони застосовуються при захворюваннях нирок та печінки, 

дихальних шляхів, а також як кровоспинний і антисептичний засоби. Добрий лікувальний ефект 

відзначено при подагрі, ревматизмі, простатиті та аденомі передміхурової залози.  

 Чорниця – Vaccinium myrtillus L. Родина Брусницеві – Vacciniaceae.  

 Невисокий кущ (15-30 см) з довгим повзучим кореневищем.  

 Для медичного використання заготовляють ягоди і листки чорниці. Ягоди збирають при 

повному їх достиганні, сушать швидко (в печах) при температурі 50–700С. Зберігають у щільній 

тарі, оскільки сировина легко уражується комірними шкідниками і міллю. Більшу цінність мають 

свіжі і консервовані плоди чорниць. З них готують джем, варення, їх пастеризують, консервують 

з цукром у співвідношенні 1:2. Листки збирають улітку, сушать розстилаючи тонким шаром у 

теплих приміщеннях з оптимальним обміном повітря.  

 У плодах чорниць знайдено дубильні речовини пірокатехінової структури, антоціани, 

органічні кислоти – цитринову, яблучну, бурштинову, хінну, молочну, щавлеву, а також 

аскорбінову кислоту, каротин, тіамін, пектинові речовини. Чорниці містять також неоміртилін, 

який за дією споріднений з інсуліном. У листках виявлено флавоноїди, аскорбінову кислоту, 

арбутин, неоміртилін. Насіння містить жирну олію, амінокислоти.  
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 Препарати чорниць застосовують у науковій і народній медицині як в’яжучий, сечогінний 

та протидіабетичний засоби. Вони поліпшують загальний обмін речовин, стимулюють функцію 

органів травлення тощо.  

 Шипшина корична – Rosa cinnamomea L. Шипшина травнева – Rosa majalis Hermann. 

Родина Розові – Rosaceae.  

 Шипшина корична – кущова рослина заввишки 2 м і більше.  

 Використовують квітки, листки й корені рослини, але найбільше – плоди (гіпантії) 

оранжево-червоного кольору, без запаху, на смак кислуваті. Плоди збирають, коли вони 

достигли, але ще тверді (у кінці вересня-жовтні). Сушать їх у печах при температурі 70–900С. 

Сухі плоди легко подрібнюються.   

 Гіпантії шипшини – справжня комора вітамінів. У їх м’якуші виявлено аскорбінову кислоту, 

рибофлавін, каротин, філохінон і біофлавоноїди. У насінні знайдено токофероли (α-токоферол). 

М’якуш плодів містить каротин, пектинові речовини, цитринову кислоту.  

 Кількість аскорбінової кислоти коливається в сухих плодах від 2 до 5,2%. Олія насіння 

шипшини містить у своєму складі токофероли, каротин, ненасичені жирні кислоти – лінолеву, 

ліноленову, олеїнову та ін. У свіжих плодах виявлено близько 4% вітамінів групи Р, флавоноїди, 

катехіни. В листках, коренях та корі шипшини знайдено дубильні речовини. Квітки містять 

флавоноли та антоціани.  

 Плоди шипшини коричної широко застосовуються як у народній, так і в науковій 

медицині. Фармацевтична промисловість виготовляє кілька препаратів:  

 - холосас застосовується при холециститі та гепатиті;  

 - сироп з плодів шипшини призначається для профілактичних цілей як вітамінний 

препарат;  

 - шипшинова олія застосовується для лікування тріщин сосків, трофічних виразок, 

дерматозу, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки;  

 - каратолін – олійний екстракт каротиноїдів із м’якуша плодів шипшини.

 Застосовують зовнішньо для лікування екземи, трофічних виразок, ран, які погано 

гояться.  

 У народній медицині використовують плоди шипшини коричної для приготування відвару. 

Його вживають для лікування сечокам’яної та жовчнокам’яної хвороб, виразок, опіків, для стиму-

лювання кровотворення, лікування атеросклерозу, антацидного та гіпоацидного гастриту; для 

відновлення сил у хворих, виснажених тяжкими інфекційними хворобами та внаслідок перене -

сених операцій, травм, переломів кісток, для ущільнення стінок судин при гіповітамінозі, підви-

щеній радіації, капіляротоксикозі. Відвар гіпантіїв діє сечогінно і має фітонцидні властивості.  

 Ялівець звичайний – Juniperus communis L. Родина Кипарисові – Cupressaceae.  

 Вічнозелений кущ або деревце 4–6 м заввишки.  

 Використовують шишкоягоди, заготовляючи їх восени. Сушать при температурі, що не 

вища +300С. Висушену сировину зберігають у щільній тарі, запобігаючи проникненню  в неї 

гризунів та молі.  

 У плодах ялівця звичайного виявлено летку олію, у складі якої є α-пінен, камфен, 

терпелен, борнеол, ізоборнеол, юніперкамфора тощо; смоли, органічні кислоти (глікогенові, 

мурашина, оцтова, яблучна), цукри, віск, дубильні речовини, пектини, пентозами, спирт інозит, 

пігменти, мікроелементи алюмінію, калію, мангану, заліза, фітонциди.  

 Препарати ялівця звичайного мають тисячолітнє застосування в народній медицині як 
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діуретичний, жовчогінний, відхаркувальний, протизапальний та знеболювальний засоби. Вони 

активізують утворення шлункового соку, поліпшують перистальтику кишечника. Їх застосовують 

при холе- та нефролітіазі, подагрі, як для внутрішнього вживання, так і для бальнеологічних 

процедур.  

 Проте вживання шишкоягід протипоказане при вагітності, а також при гострих запальних 

захворюваннях нирок. 

 V. Закріплення знань. Прийом «Творча лабораторія».  

 Використовуючи додаткову літературу, посібники, інтернет-ресурси запропонуйте 

використання у народній медицині смородини чорної, ялівця звичайного, розмарина лікарського. 

Відшукайте лікарські рослини, які не характеризувалися під час проведення заняття.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка діляться своїми думками про дерев’янисті лікарські рослини, їх 

місцезростання та періоди заготівлі сировини. Розповідають про ті рослини, які не розглядалися 

під час засідання.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Відшукайте у шкільному дендропарку дерев’янисті й травянисті лікарські рослини. 

Охарактеризуйте їх. 

 

Заняття 5  
 

 Тема. Трав’янисті лікарські рослини наших лісів, їх характеристика. Правила 

збирання, зберігання та використання лікарської сировини.  

 Мета. Більш детально ознайомитися із трав’янистими лісовими лікарськими рослинами, 

навчитися їх визначати. Вивчити правила збирання, зберігання і використання лікарських рослин 

та методику їх рекультивації. Сформувати вміння виявляти допитливість щодо лісівничих знань.  

 Обладнання. Гербарії і колекції насіння лікарських рослин, фотодокументи, довідкова 

література, зразки висушеної продукції та виготовлених препаратів, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Лікарські рослини, лікарська сировина, рекультивація, 

правила збирання, зберігання, використання.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Забезпечення юних лісівників роздавальним та дидактичним матеріалом. 

Налаштування на робочий лад.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

 Бесіда.  

 1. Які рослини називаються лікарськими?  
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 2. Як ви вважаєте,чи бувають нелікарські рослини?  

 3. За рахунок чого рослини проявляють фармацевтичну дію?  

 4. Дайте визначення БАР.  

 5. Перерахуйте речовини первинного та вторинного синтезу.  

 6. Що вам відомо про супутні речовини (вітаміни, органічні кислоти, флавоноїди)?  

 7. Охарактеризуйте за вибором дерев’янисті  лікарські рослини.  

 8. Які дерев’янисті лікарські рослини зростають у вашому дендропарку?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Під час минулого заняття ми ознайомилися з цілою низкою дерев’янистих лікарських 

рослин та їх дією на організм людини. Проте у фармації й народній медицині використовуються 

також трав’янисті рослини. Тим більше, що багато лікарських рослин та їх родин приховують у 

собі безліч загадок, які ще досі не розгадані наукою, зокрема не доведено їхню фармакологічну 

активність і лікувальну дію. Вивчивши трав’янисті лікарські рослини, ми зможемо не тільки 

ефективно лікуватися, а й проводити профілактику захворювань.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  
  

 4.1. Трав’янисті лікарські рослини наших лісів, їх характеристика. Розповідь з 

елементами бесіди.  
 

 Які трав’янисті рослини траплялися вам у лісових масивах?  
 

 Вихованці гуртка перераховують найпоширеніші трав’янисті рослини їхніх лісів. 

 Звичайно, ви не можете знати великої кількості трав’янистих лікарських рослин. Сьогодні 

ми ознайомимося з ними.  
 

 Чи траплявся вам у лісових масивах барвінок? Що ви можете про нього розповісти? 
 

 Барвінок малий – Vinca minor L. Родина Барвінкові – Apocynaceae.  

 Трав’яниста вічнозелена рослина. Стебла ковзкі, розгалужені. Листки супротивні, 

еліптичні, шкірясті, голі. Квітки двостатеві, поодинокі, на довгих квітконіжках синього або 

блакитного кольору. Росте у листяних лісах, переважно у грабових, схильний утворювати 

суцільні зарослі. Цвіте в травні.  

 Заготовляють траву барвінка малого під час цвітіння рослини або на початку літа. Сушать 

у добре провітрюваних приміщеннях. Зберігають окремо від іншої сировини, оскільки барвінок 

малий отруйний. Препарати барвінка призначають при церебральній формі гіпертонічної хвороби 

та при гіпертонічних кризах.  

 У народній медицині траву барвінка малого використовують як в’яжучий, легкий проносний 

і кровоспинний засіб. Застосовують при маткових та носових кровотечах. Відваром трави 

полощуть рот при кровоточивості ясен і зубному болі, хворобах горла. Його п’ють при бронхіті, 

запаленні тонкої та товстої кишок.  

 Буквиця лікарська – Betonica officinalis L. Родина губоцвіті – Laminaceae.  

 Багаторічна трав’яниста рослина 30-60 см заввишки. Кореневище коротке. Стебла 

висхідні, прямі, чотиригранні, нерозгалужені. Листки великі, видовжені, тупі. Квітки зібрані у 

пазушні багатоквіткові кільця. Віночки квіток світло-пурпурові. Росте у мішаних лісах, на 

галявинах, світлих вирубках. Тіньовитривала. Цвіте від червня до середини вересня.  



 

414 

 

 Заготовляють усю наземну частину рослини, яку зрізають під корінь під час цвітіння. 

Подрібнюють і сушать у добре провітрюваних, теплих приміщеннях.  

 У науковій медицині використовують рідкий спиртовий екстракт. Застосовують його при 

субінволюції матки після пологів і абортів, функціональній матковій кровотечі запальної природи, 

кровотечах, спричинених міомою. У народній медицині використовують як сечогінний, 

жовчогінний, гіпотензивний, протизапальний, седативний, обволікаючий засіб, при 

захворюваннях дихальних шляхів (бронхіті, пневмонії), ядусі, хворобах печінки. Настоєм рослини 

полощуть горло. Застосовують при гастриті, епілепсії, подагрі, гіпертонічній хворобі.  Діє 

заспокійливо при порушенні функції центральної нервової системи.  

 Деревій звичайний – Achillea millefolium L.  Родина айстрові – Asteraceae (Composite).  

 Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 40-100 см. Стебло пряме, ребристе, 

нерозгалужене, сірувате. Листки довгасті або ланцетні, двічі- або тричіпірчасторозсічені. Квітки 

білі, рожево-білі або малинові, зібрані в густе верхівкове щиткоподібне волотисте суцвіття.  

 Росте у мішаних лісах, на галявинах, узліссях. Цвіте з червня по жовтень.  

Заготовляють траву деревію під час цвітіння рослини, зрізуючи її на висоті 15-20 см від вершечка. 

Сушать у добре провітрюваних теплих приміщеннях.  

 Препарати деревію звичайного мають гемостатичну, спазмолітичну та протизапальну дію. 

Вони поліпшують травлення.  

 У народній медицині застосовують як кровозупинний і потогінний засіб, для збудження 

апетиту, при сечокам’яній хворобі, хворобах печінки, головному болі, нетриманні сечі, 

захворюваннях дихальних шляхів простудного походження.  

 В науковій медицині деревій застосовують як кровоспинний і протизапальний засіб, а 

також для збудження апетиту при секреторній недостатності шлунка.  

 Гравілат міський – Geumur banum L. Родина розові – Rosaceae.  

 Багаторічна трав’яниста рослина, що досягає висоти 50-60 см. Стебло має порожнисте, 

малогіллясте, пряме, шорстковолохате. Листки м’яковолосисті. Прикореневі листки велико-

пірчасті, стеблові – сидячі, трироздільнолопатеві. Квітки п’ятипелюсткові, яскраво-жовті. Цвіте з 

червня по вересень. Невибаглива і поширена рослина. Росте у лісах та в чагарниках.  

 Збирають усю рослину під час цвітіння. Стебла подрібнюють і сушать. Корені з 

кореневищами викопують рано навесні або пізно восени. Їх очищають від землі, миють у холодній 

воді і сушать у добре провітрюваних приміщеннях.  

 Препарати гравілату міського застосовують у народній медицині як протизапальний, 

жовчогінний, знеболювальний, седативний, протипроносний та обволікальний засіб. Їх 

використовують при нервових розладах, для лікування хвороб шлунка, запальних хвороб 

сечового міхура, надниркових залоз і нирок, як протиблювотний засіб.  

 Копитняк європейський – Asarum еuropaeum L. Родина хвилівникові – Aristolochiaceae.  

 Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 5-10 см. Кореневище розгалужене, повзуче, з 

трьома лускоподібними низовими листками. Стебло коротке, лежаче. Листки ниркоподібні, корот -

коопушені. Квітки правильної форми. Віночок трипелюстковий; зовні буруватий, всередині темно-

червоно-бурий. Плід – коробочка. Цвіте у березні-травні. Росте у мішаних лісах.  

 Заготовляють листки та кореневища. Листки зривають напровесні та на початку літа. 

Сушать на горищах, зберігають окремо від інших рослин. Корені заготовляють напровесні або 

пізно восени. Їх миють, подрібнюють, сушать у теплих приміщеннях.  
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 Препарати копитняка європейського застосовують у народній медицині як 

відхаркувальний, блювотний і жовчогінний засоби, а також при гіпотонії та зниженій секреторній 

функції кишок. Використовують також при лікуванні гострого і хронічного бронхіту.  

 Нечуйвітер волохатий – Hieracium pilosella L. Родина складноцвіті – Composite.  

 Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 5-30 см з повзучим кореневищем та 

багаторічними повзучими пагонами, які опушені рудуватими волосинками. Прикореневі листки 

цілокраї, чисельні, обернено-яйцеподібно-ланцетні або ланцетні, тупуваті, біля основи звужені в 

черешок. Зверху листки блакитно-зелені, зісподу – сіруваті, вкриті повстю. Квітконосне стебло 

нерозгалужене, безлисте, з одним кошиком на верхівці. Квітки зібрані в одиночний кошик. Усі 

квітки в кошику язичкові, яскраво-жовті. Язички крайових квіток з червоними смужками. Росте у 

соснових і мішаних лісах. Рослина світлолюбна. Цвіте у травні – червні.  

 Заготовляють усю рослину, яку зрізують при корені або косять. Сушать у теплих 

приміщеннях при оптимальному провітрюванні. Зберігають окремо від інших рослин, оскільки 

нечуйвітер волохатий отруйний.  

 Препарати нечуйвітру волохатого застосовують лише у народній медицині при катарах 

шлунка зі зниженою секрецією, при шлункових, кишкових і маткових кровотечах, уремії, анемії.  

 Перстач білий – Potentilla alba L. Родина розові - Rosaceae.  

 Багаторічна трав’яниста рослина з дуже довгим бурим кореневищем, що стелиться 

горизонтально і залягає неглибоко в лісовому ґрунті. Від кореневища відходять щовесни невеликі 

стебла, причому квітконосні стебла коротші від пальчастих листків. Рослина має приємний 

вигляд, шовковиста на дотик. Квітки білі, п’ятипелюсткові, великі. Запаху не має. Цвіте перстач 

білий з кінця квітня до кінця травня. Росте в дібровах, мішаних і листяних лісах.  

 Заготовляють усю рослину під час цвітіння, викопуючи її з коренями. Сировину звільняють 

від різних решток і сушать у добре провітрюваних приміщеннях. Потім подрібнюють та зберігають 

у щільній паперовій тарі. Застосовують препарати перстачу білого для зниження функції 

щитовидної залози, при лікуванні гіпертиреозу тощо.  

 Яглиця звичайна – Aegopodium podagraria L. Родина селерові – Apiaceae.  

 Багаторічна трав’яниста рослина з довгим бурим кореневищем. Стебло порожнисте, голе, 

або коротко опушене, у верхній частині розгалужене. Нижні прикореневі листки на довгих 

черешках, мають форму широкого в основі трикутника. Листки 2-3 розсічені, листочки 

еліпсоподібні, по краю гостропилчасті, на коротких черешках. Квітки у верхівковому суцвітті 

утворюють складний щиток з 20-25 променями. Квітки з простою віночкоподібною оцвітиною. 

Пелюстки білі, на верхівці глибоковиїмчасті.  

 Тіньовитривала рослина. Росте у листяних і мішаних лісах, гаях, дібровах. Серед 

чагарників. Цвіте у травні.  

 Заготовляють рослину під час цвітіння. Її скошують або жнуть серпом, сушать у теплих 

приміщеннях з належною вентиляцією, подрібнюють, зберігають у паперових мішках.  

 Використовується як лікарська та салатна рослина. Як лікарську - застосовують при 

антацидному та гіпоацидному гастриті, при захворюваннях сечостатевих органів, а також при 

обмінному поліартриті.  

 Як салатну культуру яглицю звичайну доцільно поєднувати з листками медунки лікарської, 

кульбаби лікарської, гравілату міського. Рано навесні зривають по 2-3 листки названих рослин, 

ретельно миють, подрібнюють, заправляють олією чи сметаною і споживають на сніданок.  
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 При опрацюванні даної теми бажано  вивчати трав’янисті лісові лікарські рослини, які 

переважають у ваших лісах. При цьому також потрібно звертати увагу на те, що всі лікарські 

препарати включають декілька видів рослин.  
 

 4.2. Самостійна робота. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
 

 Завдання. Використовуючи гербарний матеріал і довідники, охарактеризуйте лікарські 

рослини вашої місцевості, які не розглядалися під час заняття.  

     Заповніть таблицю за схемою.  

№ 
з/п 

Назва рослини Родина Ботанічна 
характеристика 

Фітотерапевтичні 
властивості українська латинська 

1. Конвалія 
травнева. 

Convallaria 
majalis L. 

Лілійні 
Liliaceae. 

Багаторічна 
травяниста 
рослина з 
повзким 

кореневищем. 
Стебла прямі, 
листки піхвові. 

Квітки білі.  
Плід – яскраво–
червона ягода.  
Цвіте з травня 
до середини 

червня. 
Поширена у 
листяних та 

мішаних лісах. 

З лікувальною 
метою 

використовують 
листки і всю 

рослину. 
Препарати 

застосовують як 
серцеві і сечогінні 

засоби при 
кардіосклерозі, 
неврозах серця, 

гострій та хронічній 
серцевій 

недостатності, 
нервових 

захворюваннях, 
неврастенії, 
виснаженні 

нервової системи, 
при стресових 

станах. 

2.      

      
  

 Вихованці гуртка пригадують, які трав’янисті лікарські рослини їм траплялися під час 

екскурсій і визначають їх. Це: анемона дібровна, конвалія травнева, перстач прямостоячий 

(калган), хміль звичайний та ін. і дають їм характеристику.  
 

 4.3. Правила збирання, зберігання та використання лікарської сировини. Розповідь з 

елементами бесіди.  
 

 Пригадайте правила заготовлі грибів та ягід.  
 

 Для того, щоб збирати лікарські рослини, насамперед потрібно вміти відрізняти їх від 

схожих нелікарських.  

 Лікарські і нелікарські рослини, що відносяться до одного роду  можна відрізнити за 

висотою рослини, будовою стебла, будовою квітки, будовою і опушеністю листків, будовою 

підземних пагонів тощо.  
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Так, наприклад у лісах, на узліссях, луках, у чагарниках, на торфовищах, де є багато вологи 

росте, по всій Україні, крім степової зони і Криму, перстач прямостоячий (Potentilla erecta (L.) 

Raeusch.) із родини Розові, Rosaceae.  

У рослини від товстого здерев’янілого кореневища відходять черешкові п’ятилопатеві 

листки і кілька прямих пухнастих стебел до 30 см заввишки, на верхівках яких жовті 4-членні квітки. 

Цвіте у травні-вересні.  

Цінна лікарська рослина, особливо цінуються кореневища. Препарати із перстача 

прямостоячого вживають при болях в шлунку. 

В Україні росте близько 40 видів перстачу. Це перстач білий (Potentilla alba), гусячий або 

гусяча лапка (Potentilla anserinа), перстач  сріблястий (Potentilla argentea) тощо. 

Перстач гусячий – багаторічна рослина 15-40 см заввишки, з повзучими наземними 

пагонами. Листки переривчасто-перисті, знизу вкриті білими шовковистими волосками, зібрані в 

прикореневу розетку. Квітки п’ятипелюсткові, жовті, великі, на довгих квітконіжках. Тичинок і 

маточок багато. Плід – багатогорішок. Цвіте в травні-вересні. Росте на лісових галявинах, у садах, 

на узліссях, на луках майже по всій Україні. Використовується в народній медицині для лікування 

шлункових, маткових, гемороїдальних кровотеч, при спазмах шлунку та кишечника.  

Зустрічається майже по всій території України, росте на полях та схилах, серед чагарників 

перстач сивуватий (лат. Potentilla canescens) - вид рослин родини Розові (Rosaceae). Багаторічна 

рослина до 45 см заввишки. Стебла прямостоячі, як і черешки листків, покриті довгими м'якими 

волосками, нерідко вгорі сірувато-повстяні. Прикореневі та стеблові листки, за винятком верхніх, 

пальчаті, з 5 (7) листочками, зверху зелені, зазвичай негусто притиснуто-волосисті. Листочки 

довжиною 1-5 см, шириною 0,6-2 см, довгасто-оберненояйцеподібні або довгасті, майже від основи 

надрізано-зубчасті (по (2) 3-6 зубців з кожного боку).  

Квітки 9-13 мм у діаметрі, у щиткоподібно-волотистих суцвіттях. Чашечка волосиста. Плід —

горішок. В лікувальних цілях не використовується.  

За ботанічною характеристикою можна відрізнити різні види дерев та кущів.  

 Крім того потрібно знати, яка частина рослини містить найбільше активнодіючих речовин 

(листки, плоди, квітки, насіння, бруньки, кора, корені, кореневища, бульби).  

 Листки й квітки рослини збирають у сонячну, тиху погоду, оскільки вологі рослини довго 

сохнуть і можуть уражатися цвілевими грибами. Висока вологість призводить до активізації 

ферментів та зводить нанівець вміст активнодіючих компонентів.  

 Квітки збирають на початку цвітіння рослин, листки – коли вони ще молоді і не уражені 

грибами та вірусами. Бруньки збирають у березні-квітні, коли вони вже набубнявіли, але ще не 

почали розпускатися. Плоди і насіння повинні достигнути.  

 Кореневища, бульби і корені викопують в кінці вегетаційного періоду або напровесні, коли 

в них нагромаджуються діючі речовини. Корені миють холодною водою і сушать.  

 Рослини, що містять леткі олії, сушать при температурі до +300С, а ті, в яких багато 

алкалоїдів та глікозидів – при температурі 50-600С. Для сушіння плодів допускається 

температура +80-900С.  Корені та кореневища висушують при температурі 40-500С.  

 Високоякісною вважається така сировина, яка в процесі сушіння не змінила ні запаху, ні 

зовнішнього вигляду.  

 Зберігають лікарську сировину в паперових мішках у сухих, добре провітрюваних 

приміщеннях. Термін зберігання окремих частин рослин неоднаковий. Листки і квітки можна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4)
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зберігати протягом 1-2 років, але краще не довше року. Кора, кореневища, бульби, корені не 

втрачають лікувальних властивостей 3-4 роки, бруньки – близько двох років.  

 Заготовляючи лікарську сировину потрібно поводитися з рослинами обережно, 

не допускати їх повного винищення як на окремих ділянках, так і в цілих регіонах. При 

збиранні багаторічних рослин належить залишати найкращі стебла для їх природного 

відтворення. Потрібно відтворювати їх і в агрокультурі. 
  
 4.4. Рекультивація лікарських рослин. Розповідь.  
 

 Як ви вважаєте, якими способами можна проводити рекультивацію лікарських рослин?  
 

 Лікарські рослини можна насаджувати на земельних ділянках, викопавши їх у лісових 

масивах. Розмножувати можна й кореневищами (перстач білий, перстач прямостоячий та ін). Під 

час такого розмноження на кореневищах повинні залишатися стебла, які будуть фотосинтезувати 

і при цьому утворюватимуться органічні речовини, необхідні для життєдіяльності особин.  

 Розмножуються лікарські рослини й насінням та плодами. Насіння збирають після 

закінчення періоду вегетації, відбирають продуктивне насіння. Не потрібно забувати, що насіння 

та плоди повинні пройти період стратифікації. У різних рослин його тривалість неоднакова (від 90 

до 300 днів). Після проведення стратифікації, приблизно у другій половині лютого, насіння 

висівається у парники.  

 У фазі утворення двох справжніх листків рослини можна пересаджувати у відкритий ґрунт.  

 V. Закріплення знань.  

 Вихованці гуртка, дискутуючи, презентують виконання самостійної роботи, 

характеризують лікарські рослини, які не розглядалися під час заняття.  

 Бесіда.  

 1. Назвіть терміни заготівлі стебел та кореневищ лікарських рослин  

 2. Коли краще заготовляти листки, як лікарську сировину?  

 3. Яких правил потрібно дотримуватися під час збирання лікарської сировини?  

 4. Які правила висушування лікарської сировини вам відомі?  

 5. Назвіть правила та терміни зберігання лікарської сировини.  

 6. Доведіть необхідність культивування лікарських рослин.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Сьогодні ми ознайомилися із трав’янистими лісовими лікарськими рослинами, навчилися 

їх визначати, вивчили правила збору, зберігання і використання лікарських рослин, а також 

методику рекультивації. Отримані знання допоможуть вам не тільки правильно збирати та 

використовувати лікарську сировину, а й розводити лікарські рослини в агрокультурі.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

  Відшукати цікаві факти використання лікарської сировини у лікуванні хвороб.  

 

Заняття 6  
 

 Тема. Практична робота №1. Ознайомлення з основними видами дерев і чагарників 

місцевих лісів за плодами, насінням та деревиною.  

 Мета. Закріпити на практиці знання про основні види дерев та чагарників своєї 

місцевості, навчитися визначати й характеризувати їх за біологічними особливостями, плодами, 

насінням і деревиною. Формувати вміння досліджувати природні об’єкти.  
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 Обладнання. Колекції плодів, насіння й деревини, гербарії дерев та кущів у різних фазах 

розвитку, фотоматеріали, довідкова література, підручники, посібники, збільшувальні прилади, 

лінійки, штангенциркулі, терези.  

 Базові поняття та терміни. Дерева, кущі, вид, рід, родина, зовнішні ознаки, плоди, 

насіння, деревина.  

Тип заняття. Узагальнення знань. Практична робота.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 V. Виконання практичної роботи.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Керівник гуртка пропонує визначити готовність до заняття, створює позитивний настрій, 

визначає разом з юними лісівниками мету і завдання заняття.  

 Забезпечення роздавальним та дидактичним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Мікрофон».  

 Бесіда.  

 1. Назвіть основні види дерев і чагарників лісових угідь, прилеглих до населеного пункту.  

 2. Пригадайте типи та підтипи плодів, які ви вивчали.  

 3. Охарактеризуйте такі плоди: біб, кістянка, жолудь, крилатка, горішок, ягода.  

 4. Які дерев’янисті рослини мають такі плоди?  

  5. Охарактеризуйте відомі вам соковиті плоди. Які лісові дерев’янисті рослини їх 

утворюють?  

 6. Як за будовою відрізняються плоди терну колючого від плодів яблуні лісової?  

 7. Пригадайте внутрішню будову стебла дерев’янистих рослин.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Лісові насадження формуються з дерев та кущів. Частину головних лісоутворюючих видів 

ми вивчали під час проведення занять. Для лісовідтворення та лісовідновлення потрібно знати їх 

біологічні, екологічні і лісівничі властивості, розрізняти за плодами, насінням та деревиною, що 

дасть змогу проводити штучне лісовідновлення на високому науковому рівні.  

 ІV. Інструктаж з БЖД. 

 Правила поводження у класі учнівського лісництва при роботі із дерев’янистими 

експонатами, хімічним посудом.  

 V. Виконання практичної роботи. Прийом «Навчаючи - вчуся».  

 Практична робота виконується у групах. На столах – плоди, насіння, деревина.  

 Юні лісівники, проводячи взаємні консультації, за визначником поділяють плоди на групи: 

жолуді, кістянки, яблука, боби, стручки, горішки, і визначають яким рослинам вони належать.  

 Використовуючи інструктивну картку – за плодами та деревиною визначають вид.  
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Інструктивна картка  

 Характеристика рослин за плодами, насінням та деревиною.  

 Голонасінні представлені шишками.  

 Ялиця біла характеризується прямостоячими, циліндричними, тупими шишками 9-16 см 

довжиною. Гострі й вузькі покривні луски виступають над насінниками.  

 Насінини довжиною 7-9 мм з довгим крилом. Маса 1000 шт. насінин 40 г.  

 Деревина без’ядрова, легка, м’яка, з рівномірною будовою річних кілець; складається із 

заболонної і стиглої частин. Відтінок матовий, тьмяний. За кольором змінюється від білої до 

жовтуватої. Смоляних каналів немає. Перехід від ранньої до пізньої деревини поступовий.  

 Ялина звичайна. Шишки циліндричні, завдовжки від 7 до 15 см, товщиною до 4 см. Луски 

ромбічні, із зазубреними кінцями, блискучі.  

 Насінини яйцеподібні, бурі, гострі, завдовжки до 5 мм, з довгим світло-коричневим крилом. 

Маса 1000 шт. насінин до 8 г.  

 Деревина білого кольору з характерним відблиском, з часом жовтіє, має заболонь і стиглу 

деревину; легка і м’яка. Смоляні канали добре помітні. Перехід від ранньої до пізньої деревини 

річного кільця різкий.  

 Модрина європейська. Шишки до 4-6 см завдовжки; насіннєві луски плоскі, покривні луски 

помітні між ними у вигляді гострих кінчиків.  

 Насінини до 4 мм завдовжки, з крилом до 10 мм. Маса 1000 шт. насінин до 5-6 г.  

 Ядрова порода з вузькою жовто-бурою заболонню та червоно-бурим ядром. Смоляні 

канали в деревині дрібні і слабопомітні. Дуже різкий перехід від ранньої до пізньої деревини в 

річному кільці. Деревина важка, потопає у воді, довговічна, міцна, червоно-коричнева, смолиста.  

 Сосна звичайна. Шишки видовжено-яйцеподібні, сидячі, сіро-коричневі, довжиною 3-7 см, 

шириною до 3 см, матові.  

 Насінини подовгасто-яйцеподібні, 3-4 мм довжиною, з крилом, темно-бурі. Маса 1000 шт. 

– 4–9 г.  

 Порода ядрова. Заболонь широка, світло-жовтого кольору. Ядро червоно-буре. Смоляні 

канали добре помітні. Перехід від ранньої до пізньої деревини річного кільця різкий. Деревина 

середньоважка.  

 Сосна кедрова сибірська. Шишки фіолетово-коричневі, яйцеподібні, прямостоячі, апофіз 

товстий, широкий, трикутний, з пупком на верхівці. Після дозрівання - розсипаються.  

 Насінини овальні, коричневі, без крила, завдовжки 10-12 мм. Маса 1000 шт. - 250 г.  

 Деревина ядрова, легка, м’яка, легко обробляється.  

 Туя західна. Шишки яйцеподібно-подовгасті, до 1,0-1,5 см завдовжки, з 3-4 пар, 

розташованих супротивно, шкірясто-дерев’янистих, коричнево-бурих лусок. Насінини дрібні, 

плоскі, овальні, з двома вузькими, боковими крильцями. Маса 1000 шт. – 1,5 г. 

 Деревина ядрова з світло-бурим ядром і біло-жовтуватою заболонню, з хвилястими добре 

помітними річними кільцями, легка, м’яка, не смолиста.  

 Дуб звичайний. Плоди – циліндричні горіхи (жолуді). Жолуді овальні чи продовгувато-

овальні, довжиною до 2,5 см, зібрані по 1-5 шт. Плюска на довгій ніжці, до 8 см довжиною 

покриває плід на третину.  

 Деревина ядрова. Заболонь вузька, світло-бура. Ядро темно-буре. Рання деревина світла, 

складається з великих відкритих судин. Деревина міцна, має гарну текстуру. Середньоважка, 

тверда і еластична.  
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 Граб звичайний. Плоди – горішки, яйцеподібні, довжиною до 10 мм, зеленуваті, 

приплюснуті, однонасінні, у пухких супліддях, листкова обгортка трилопатева.  

 Порода неядрова, деревина білого кольору з попелястим нерівномірним сірим відтінком. 

На поперечному зрізі добре помітні хвилясті річні прирости. Деревина має високу твердість і 

в’язкість.  

 Береза бородавчаста. Плоди – горішки, плоскі, світло-коричневі, еліптичні, однонасінні. 

Крило у 2-3 рази ширше від горішка, бокові лопаті лусок округлі.  

 Деревина заболонна, білого кольору, має рожевуватий відтінок. Річні кільця вирізняються 

слабо. Серцевинні промені вузькі. У берези часто утворюється несправжнє ядро. Деревина 

берези тверда, досить в’язка, характеризується високими показниками міцності.  

 Вільха чорна. Плоди – горішки, зібрані в супліддя («шишечки») довжиною до 2 см.  

 Порода неядрова. Дуже часто у стовбурах стиглого віку утворюється темнозабарвлене 

несправжнє ядро. У свіжозрубаному стані деревина біла, але на повітрі швидко рожевіє, причому 

нерівномірно. Річні кільця помітні слабо. Деревина легка, м’яка, однорідна.  

 Клен-явір. Плоди – крилатки буро-жовтого кольору, розташовані під тупим кутом.  

 Насінини плоско-випуклі. Дозрівають у серпні-вересні. Маса 1000 шт. 125-150 г.  

 Неядрова біла деревина з особливим шовковистим відблиском. Річні кільця і вузькі 

серцевинні промені добре помітні на всіх зрізах. Дуже часто біла деревина явора при 

неправильному зберіганні набирає рожевого забарвлення.  

 Липа серцелиста. Плоди горішки овальні чи обернено-яйцевидні, гладкі, не опушені, 

тонкостінні.  

 Деревина без’ядрова, білого кольору з рожевим відтінком. Річні кільця помітні на 

поперечному і радіальному зрізах. Деревина однорідної будови, легка, м’яка, добре 

обробляється.  

 Ясен звичайний. Плоди – крилатки, продовгуваті, лінійно-ланцетні, охоплюють повністю 

плоску широку насінину.  

 Ядрова рослина. Ядро факультативне, коричневого кольору. Заболонь широка, білого 

кольору із зеленкуватим відтінком, а під дією освітлення - набуває темно-жовтих відтінків. Річні 

кільця добре помітні.  

 Робінія псевдоакація (Акація біла). Плоди – боби. Плоскі, лінійно-продовгуваті, 

багатонасінні, розкривні. Насінини гладкі, ниркоподібні.  

 Деревина ядрова. Заболонь вузька, лимонно-жовта, ядро - зелене з жовтим відтінком. 

Деревина акації білої має гарну текстуру, високу твердість, міцність і в’язкість.  

 Яблуня лісова. Плоди – яблука, їстівні, з 5 гніздами, в кожному гнізді по 2-3 насінини. 

Насінини продовгувато-яйцеподібні, коричневі чи сірі, блискучі.  

 Порода ядрова. Ядро червонувате, а заболонь широка, біла. Річні прирости добре помітні 

на всіх зрізах. Деревина яблуні середньоважка, тверда й міцна, має гарну текстуру.  

 Осика. Цвіте до розпускання листків. Плоди – коробочки, дозрівають у травні.  

 Заболонна деревина білого кольору із зеленуватим відтінком. Річні кільця і серцевинні 

промені непомітні. У стовбурів стиглого віку може утворюватись несправжнє ядро дещо 

темнішого кольору. Осика легка, м’яка, рівномірної будови.  

 Бруслина європейська. Плоди – коробочки, 4-лопатеві, рожево-червоні, діаметром 8-12 

мм. Насінини буро-коричневі, повністю покриті оранжевим принасінником. Деревина біла.  
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 Терен. Плоди – темно-сині, кулясті, соковиті кістянки, діаметром до 15 мм, з  сизою паво-

локою, з зеленуватою м’якоттю, кисло-солодкі, терпкі, їстівні після промерзання. Насінини дрібні.  

 Ліщина звичайна. Плід – горіх, плоско-округлий, довжиною до 2 см, однонасінний, у 

плюсці. Молоді пагони опушені, з білими сочевичками, з віком червонобурі.  

 Бирючина звичайна. Плоди – ягодоподібні кістянки, соковиті, чорні, блискучі. Дозрівають 

восени. Насінини дрібні, тригранні, продовгуваті. Маса 1000 шт. становить 18-23 г.  

 Шипшина собача. Плоди зібрані в супліддя – багатогорішки, овальні, червоні, гладкі, 

довжиною до 2 см. Горішки продовгуваті, опушені.  

 Використовуючи інструктивну картку гуртківці виконують практичну роботу.  

 VІ. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Взаємоперевірка виконаних завдань. Оформлення практичної роботи.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 Вихованці гуртка підводять підсумки самостійно, відповідаючи на питання, як можна 

визначити види рослин за плодами, насінням та деревиною.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 За плодами, насінням та деревиною визначте види рослин, що зростають біля вашого 

будинку.  
 

Заняття 7  
 

 Тема. Практична робота № 2. Визначення дерев і чагарників за визначниками та 

гербаріями.  

 Мета. Закріпити на практиці знання про основні види дерев та чагарників своєї 

місцевості, навчитися визначати й характеризувати основні лісоутворюючі види дерев’янистих 

рослин за визначниками та гербаріями. Показати значення лісівничих знань для виявлення 

типології місцевих рослин. Формувати вміння виконувати пошукову роботу.  

 Обладнання. Гербарії дерев та кущів у різних фазах розвитку, кора дерев’янистих 

рослин, фотоматеріали, довідкова література, підручники, посібники, збільшувальні прилади, 

лінійки, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Дерева, кущі, вид, рід, родина, зовнішні ознаки.  

 Тип заняття. Заняття-практикум. Практична робота.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 V. Виконання практичної роботи.  

 VІ. Закріплення знань.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Керівник гуртка пропонує його вихованцям визначити готовність до заняття, створює 

позитивний настрій, визначає разом з ними мету і завдання заняття.  

 Забезпечення юних лісівників роздавальним та дидактичним матеріалом.  
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 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Як можна визначити деревні види за плодами, насінням, деревиною?  

 2. Чи можливо визначити основні лісоутворюючі породи за іншими критеріями? Наведіть 

приклади.  

 3. Які функції виконують листки?  

 4. Як за формою та жилкуванням листків можна визначити рослини? 

 5. Перерахуйте найпоширеніші хвойні породи ваших лісів.  

 6. Які листяні види дерев переважають у лісових насадженнях? Чим вони характерні? 

 7. Дайте характеристику найбільш поширених кущових видів.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Лісові насадження формуються із дерев і кущів. Біоекологічну характеристику  головних 

лісоутворюючих видів ми вивчали під час проведення занять. Для лісовідтворення та 

лісовідновлення потрібно вміти аналізувати їх біологічні, екологічні і лісівничі властивості, 

окомірно визначати види деревних та чагарникових рослин за визначниками й гербаріями.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 Повторення правил безпеки при роботі з дерев’янистими рослинами.  

 V. Виконання практичної роботи. Прийом «Керована практика».  

 З колективу вихованців гуртка добровільно формуються групи, кожна із яких забезпечена 

роздавальним та дидактичним матеріалом.  

 Завдання.  

 1. Користуючись гербарієм, розділити зразки на види за основними систематичними 

одиницями (хвойні, листяні тощо).  

 2. За морфологічними ознаками (листки, кора, брунька), використовуючи довідники, 

гербарії та комп’ютерне забезпечення визначити окремі деревні види.  

 3. Дати біоекологічну характеристику визначених видів рослин.  

 Отримавши гербарні зразки, гуртківці за листками розділяють деревні і кущові рослини на 

листяні й хвойні. Використовуючи лупу визначають вид рослин за корою та листками.  

 У гербаріях є особини сосни звичайної, ялиці білої, ялини звичайної, сосни сибірської 

несправжньокедрової, модрини, дуба звичайного, граба звичайного, клена-явора, ясена, акації 

білої, липи серцелистої, берези повислої, вільхи чорної.  

 Гербарними зразками представлені кущові рослини: ліщина, калина, терен колючий, 

горобина чорноплідна, бузина чорна, бруслина європейська.  
 

Інструктивна картка визначення дерев і чагарників за листками та корою.  
 

Характеристика голонасінних.  
 

Дайте визначення вегетативних та генеративних пагонів.  
 

 Використовуючи довідковий матеріал, комп’ютерне забезпечення, визначають, що у ялиці, 

хвоя вегетативних пагонів розташована спірально, м’яка, плоска, темно-зелена, з краями, 

загнутими донизу, зверху дещо жолобчаста, знизу – з двома світлими смугами, в яких розміщені 

продихи (продихи розглядають за допомогою лупи). Хвоя генеративних пагонів чотиригранна, 

при основі звужена, з білуватими смугами і продихами на всіх гранях.  

 Кора у ялиці тонка, гладка, з рідкими тріщинами, смоляними ходами, світло-сіра. Смоляні 

ходи добре виявляються за допомогою збільшувальних приладів.  
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 Ялина звичайна має коричнево-буру тонку кору. Хвоя завдовжки від 1,0 до 2,5 см, темно-

зелена, блискуча, чотиригранна, молоді пагони голі чи злегка опушені.  

 Модрина європейська. Кора тонка, слаботріщинувата, у зрілому віці – товста, червоно-

бура, з глибокими поздовжніми тріщинами. Хвоя на видовжених пагонах розташована спірально, 

поодиноко, на вкорочених – зібрана в пучки по 20-40 штук. Довжина хвоїнок від 20 до 100 мм. 

Хвоя вузька, лінійна, м’яка, тупа, світло- або сизо-зелена, з білуватими рядами продихів.  

 Сосна звичайна. Кора у молодому віці гладка, слаботріщинувата, у зрілому – формується 

товстий шар темно-сірої чи темно-коричневої тріщинуватої кори.  

 Хвоя жорстка, колюча, 2-4 см довжиною, синьо-зелена.  

 Сосна кедрова сибірська. Кора темно-коричнева, тріщинувата.  

 Хвоя щільна, шорстка, темно-зелена, до 12-15 см завдовжки.  

 Листяні рослини представлені дубом звичайним, грабом звичайним, кленом-явором, 

березою повислою, ясеном, липою серцелистою, осикою, вільхою чорною тощо.  
 

 Характеристика покритонасінних листяних деревних рослин.  
 

 Дуб звичайний. Кора з широкими та глибокими тріщинами. Пагони – голі.  

 Листки з 3-7 парами округлих лопатей, до 12 см довжиною, без прилистків, з вушками біля 

основи, черешок 0,5-0,8 см завдовжки.  

 Граб звичайний. Стовбур ребристий. Кора гладка, світло-сіра, слаботріщинувата.  

 Листки овальні, довжиною до 10-15 см, верхівка загострена, основа округла, темно-зелені, 

щільні, голі.  

 Береза повисла. Кора біла, гладка, в зрілому віці при основі стовбура тріщинувата, темно-

сіра чи чорна. Пагони коричневі, молоді – смолисті.  

 Листки яйцеподібні чи ромбічні, довжиною до 5-7 см, шириною до 3-5 см, гладкі, клейкі, 

верхівка загострена, черешки голі.  

 Вільха чорна. Кора темно-коричнева, тріщинувата. Пагони голі, в молодому віці клейкі. 

 Листки оберненояйцеподібні, округлі чи овальні, верхівка виїмчаста чи округла, основа 

клиноподібна, краї рідкозубчасті, в кутах жилок наявні пучки волосків, зверху - темно-зелені, 

знизу - світло-зелені, в молодому віці клейкі.  

 Клен-явір. Пагони червоно-бурі, кора – сіро-бура, тріскає і відпадає пластинами.  

 Листки пальчасто-лопатеві, з 5-ма лопатями, великі, округлі, тупозагострені, грубозубчасті.  

 Липа серцелиста. Молоді пагони тонкі, голі, коричневі. Кора дрібно-тріщинувата, темно-

сіра.  

 Листки округлі, зверху темно-зелені, блискучі, знизу сизуваті, з пучками рудих ворсинок в 

кутах жилок.  

 Ясен звичайний. Крона ажурна, кора тонка, світло-сіра, з поздовжніми тріщинами. Пагони 

товсті, злегка сплюснуті, голі, зелено-сірі.  

 Листки непарноперисті, з 7-15 продовгувато-ланцетних листочків, зверху зелені, знизу 

матово-зелені.  

 Акація біла (Робінія). Кора сірувато-бура, з глибокими поздовжніми тріщинами.  

 Листки почергові, непарноперисті, листочки еліптичні чи яйцеподібні.  

Характеристика кущових видів рослин.  

 Ліщина звичайна. Кора гладка, коричнево-сіра, крона куляста чи яйцеподібна.  
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 Листки оберненояйцеподібні чи округлі, довжиною до 15 см, коротко загострені, основа 

серцеподібна, темно-зелені, опушені.  

 Бруслина європейська. Пагони і гілки темно-зелені, чотиригранні.  

 Листки супротивні, яйцеподібні чи еліптичні, розміром 6-10×3-4 см, верхівка загострена, 

основа клиноподібна, краї пилчасті.  

 Калина звичайна. Пагони голі, кора коричнево-сіра.  

 Листки прості, яйцеподібні або округлі, трилопатеві, завдовжки до 10-12 см, з пальчастим 

жилкування, зверху темно-зелені, голі, знизу - сіро-зелені, зморшкуваті. Черешки до 2 см, із 

залозами.  

 Горобина чорноплода. Кора тонка, темно-сіра.  

 Листки еліптичні чи оберненояйцеподібні, розміром 3-7×2-3 см, прості, голі, вершина 

загострена, основа округла, краї пилчасті. Молоді листки червоного відтінку, літом темно -зелені, 

восени фіолетового забарвлення.  

 Бузина чорна. Кора сіро-коричнева, дрібнотріщинувата. Пагони сіро-зелені, голі, з 

сочевичками.  

 Листки непарноперисті, завдовжки до 20-30 см, з 5-7 яйцеподібних коротко черешкових 

листочків, голі, верхівка гостра, основа округла, пилчасті, темно-зелені, зі специфічним запахом.  

 Терен. Кора темно-сіра, пагони червонувато-коричневі.  

 Листки оберненояйцеподібні чи ланцетні, майже голі, шкірясті, темнозелені з 

клиноподібною основою завдовжки 2-6×1-2 см, краї – пилчасті. Рослина колюча на дотик.  

 Барбарис звичайний. Пагони жовто-сірі, ребристі. Колючки трироздільні, до 2 см 

завдовжки. 

 Листки оберненояйцеподібні або овальні, завдовжки 4-7 см, краї гостро-зубчасто-пилчасті, 

восени темніють.  

 Використовуючи наявний роздавальний матеріал, юні лісівники виконують поставлені 

завдання.  

 VІ. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Оформлення результатів практичної роботи.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про необхідність знань, умінь і навичок у 

визначенні дерев’янистих рослин за допомогою визначників, гербаріїв та фотодокументів.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Зібрати гербарій листків. Підготуватися до практичної роботи на тему «Розрахунок потреб 

у посадковому матеріалі, інвентарі для створення ажурної лісосмуги».  

 

Заняття 8  
 

 Тема. Практична робота № 3. Розрахунок потреб у посадковому матеріалі, інвентарі 

для створення ажурної лісосмуги.  

 Мета. Закріпити знання про полезахисні лісосмуги, їх значення у природі та народному 

господарстві. Навчити проектувати ажурні лісосмуги й розраховувати необхідну кількість 

посадкового матеріалу, інвентарю і робочої сили. Формувати уміння використовувати сучасне 

обладнання для добору лісівничої інформації та її обробки, математичну компетентність.  
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Обладнання. Схеми полезахисних смуг, таблиці: «Параметри полезахисних лісових смуг», 

«Кількість сіянців на 1 га при рядовому висаджуванні», довідкова література, обчислювальна 

техніка, компютерене забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Лісосмуги, ажурна лісосмуга, посадковий матеріал, 

інвентар, лісогосподарська техніка, робоча сила.  

Тип заняття. Узагальнення знань. Практична робота.  

Структура заняття  

 І .Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Закріплення  знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Забезпечення вихованців гуртка роздавальним і дидактичним матеріалом, 

налаштування на робочий лад.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Фронтальна бесіда.  

 1. Які насадження називаються лісосмугами?  

 2. Охарактеризуйте роль і значення лісосмуг.  

 3. Які види захисних лісових насаджень ви знаєте?  

 4. Які знання та вміння необхідні для створення полезахисних лісосмуг?  

 5. Дайте характеристику ажурної лісосмуги.  

 6. Які трудові ресурси, інвентар та лісогосподарська техніка використовуються при 

створенні полезахисних лісосмуг?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 При вивченні розділу ми розкрили значення полезахисних лісосмуг у лісовому та 

сільському господарстві, вивчили їх конструкції, визначили, що в лісовому господарстві 

захисними смугами є узлісся. 

  При створенні цих смуг використовується садивний матеріал, трудові ресурси та 

лісогосподарська техніка.  

 На закріплення знань, під час проведення практичної роботи ми навчимося робити 

розрахунки у потребі посадкового матеріалу, інвентарю, лісогосподарської техніки й трудових 

ресурсів для створення різних видів полезахисних лісосмуг, спробуємо виробити пропозиції 

виробництву.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Творча лабораторія».  

 4.1. Види полезахисних лісосмуг та методика їх створення. Розповідь.  
 

 Перед виконанням практичної роботи вихованці гуртка пригадують, що основним 

елементом агролісомеліорації є лісові смуги.  

 Смугові насадженя характеризують наступні показники:  

 - конструкції лісосмуг - продувні, ажурні, непродувні (щільні);  

 - форма - прості одноярусні і складні - дво- і триярусні;  
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 - склад насаджень визначають виділи;  

 - спосіб посадки або посіву - рядовий, гніздовий, шахматний і ін.;  

 - походження - штучні й природні;  

 - вік - якщо головна порода розрізняється на один клас або більше (тривалість класу віку 

в лісовій і лісостеповій зонах для всіх порід, окрім тополі і верби плакучої  складає 10 років, в 

сухостеповій і напівстеповій зоні - 5 років);  

 - висота - якщо ділянки відрізняються не менше, ніж на 20%;  

 - ступінь зімкнутості крон - якщо загальна зімкнутість дерев без врахування чагарників 

змінюється не менше ніж на 20%;  

 - ширина - якщо смуги розрізняються на одне або більше міжрядь;  

 - рядність - при зміні на один і більше рядів.  

 До складних відносять насадження, в яких середня висота першого або другого ярусу 

відрізняється від середньої висоти наступного ярусу на 20% і запас другорядного ярусу складає 

не менше 30 м3/га при повноті не менше 0,3.  

 Лісові смуги розташовують по можливості у взаємноперпендикулярних напрямках так, 

щоб обмежовані ними ділянки мали прямокутну форму.  

 Основні лісові смуги розміщують впоперек пануючих ерозійно небезпечних суховійних 

вітрів (відхилення не повинно перевищувати 30º).  

 Відстань між основними лісовими смугами не повинна перевищувати більше ніж в 30 раз 

робочу висоту дорослого деревостану; відстань між допоміжними смугами становить до 2000 м. 
  

 Вихованці гуртка працюють з таблицею.  

            Таблиця.  

Параметри полезахисних лісових смуг  

Параметри 
полезахисних лісових 

смуг. Ґрунти  

Можлива висота 
дорослих 

деревостанів, м.  

Відстань між смугами - не більше, м  

Основними  Допоміжними  

Сірі лісові, оподзолені і 
вилугувані  

20-22 600 2000 

Типові і звичайні 
чорноземи 

16-18 500 2000 

Південні чорноземи 12-14 400 2000 

Темно-каштанові і 
каштанові 

8-10 350 1500 

Світло-каштанові 6-8 250 1500 
  

 На легких ґрунтах для запобігання ерозії, відстань зменшують. В залежності від 

розміщення смуг, площа ріллі складає 20-120 га.  

 Полезахисні лісові смуги застосовують при похилах місцевості не більше 2º.  Конструкція 

смуг впливає на зниження швидкості вітру, умови ерозії ґрунту, снігонакопичення і випаровування 

вологи. Найбільш ефективні продувні та ажурні полезахисні смуги.  

 Полезахисні лісові смуги закладають в три-чотири ряди, рідко в п’ять, шириною до 15 м. 

Всередині полів сівозміни допускається застосування дворядних смуг.  

 Лісові смуги бувають чистими або змішаними. Чисті насадження складаються із однієї 

головної породи. При використанні повільноростучих порід (дуб, сосна), для прискорення дії 
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смуги вводять швидкорослу породу, на каштанових грунтах вводять 20-30% чагарників, чергуючи 

їх з деревними породами. Змішані насадження із світлолюбивих і тіньовиносливих деревних 

порід застосовують у степових районах. Останні розташовують в крайніх рядах, а в трьохрядних 

смугах – висаджують, через одне, дерево головної породи.  

 Відстань між рядами на сірих лісових грунтах та чорноземах 2,5-3 м, на південних 

чорноземах і каштанових грунтах - 3-4 м, відстань між сіянцями в ряду - 1,5-2 м. Необхідна 

кількість сіянців на 1 га лісової смуги складає від 880 до 4000 штук. Саджанці і живці висаджують 

через 2,5-3 м. Див. Таблицю висаджування.   
 

Кількість сіянців на 1 га при рядовому висаджуванні, шт. 

Відстань між 
сіянцями в 
рядах, м  

Відстань між рядами,м 

2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  

1,0 4000 3300 2900 2500 2200 

1,5 2668 2201 1934 1668 1467 

2,0 2200 1650 1450 1250 1100 

2,5 1600 1320 1160 1000 880 
  

 Лісові смуги створюють діагонально-груповим, шахматним, групово-рядовим та іншими 

способами, при яких забезпечується механізований догляд за ґрунтами. Шахматний спосіб краще 

використовувати в засушливих районах.  
 

 4.2. Вплив полезахисних лісосмуг на мікроклімат. Розповідь.  
 

 На полях, які прилягають до лісових смуг змінюються всі елементи мікроклімату: темпе-

ратура, вологість повітря, вологість ґрунту, випаровування, розподіл снігу, промерзання та ін.  

 Температура повітря пов’язана з температурою ґрунту й швидкістю теплообміну. Із 

зменшенням швидкості вітру в зоні впливу лісових смуг зменшується турбулентність і швидкість 

теплообміну. Це змінює температуру повітря. Такі зміни, в свою чергу, залежать від стану 

поверхні ґрунту та наявності на ньому рослин. Температурний режим повітря на захищених полях 

залежить від конструкції лісових смуг. На полях серед непродуваючих лісових смуг температура 

повітря підвищується до 3ºС, серед ажурних - до 1ºС. Продуваючі лісові смуги майже не 

впливають на температуру повітря на прилеглих полях.  

 Вологість повітря також залежить від швидкості вітру і його турбулентності. Оскільки 

швидкість вітру й турбулентний обмін під впливом лісових смуг зменшується, то водяна пара 

довше утримується в приземному шарі, і тому вологість повітря на таких полях буде вищою, ніж у 

відкритому степу. Різниця вологості повітря досягає в засушливий період у відносному значенні 

до 12%. При суховіях, таке перевищення збільшується в 1,5-2 рази, що має велике значення для 

життедіяльності рослин.  

 Дуже важливим показником мікроклімату є випаровування. На полях, захищених лісовими 

смугами, швидкість вітру зменшується в середньому на 40-45%, а вологість повітря підвищується 

на 5%, тому значно знижується випаровування (на 25%). Якщо в степу відношення опадів до 

випаровування дорівнює приблизно 0,6, то під дією лісових смуг воно зростає до 0,9, тобто умови 
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зволоження стають у степу такими як і в лісостепу. Одже, лісові смуги перетворюють степ в 

лісостеп не тільки за зовнішнім виглядом, але й по мікроклімату полів.  

 Ці фактори аналогічно діють на інтенсивність випаровування з ґрунту, транспірацію 

рослин, які також зменшуються на полях, захищених лісовими смугами, на 10-15%. Внаслідок 

цього волога повніше і економічніше витрачається на формування врожаю. Загальна величина 

витрат води збільшується на транспірацію в зв’язку зі збільшенням біологічного врожаю.  
  

 4.3. Виконання практичної роботи.  
  

 Завдання. Розробити проекти (за вибором) дво- та триярусних ажурних лісосмуг. 

 Визначити головні деревні й кущові види. Розрахувати потребу в садивному матеріалі та 

інвентарі.  

 Для створення ажурних лісосмуг можна використовувати як дикорослі так і плодові дерева 

й кущі. Так, при створенні триярусних ажурних смуг використовують черешню (вишня пташина), 

яка сформує тридцятиметровий перший ярус, другий ярус можна формувати з яблуні домашньої 

або лісової, горіха грецького, груші. Кущовий ярус формується з ліщини, калини, горобини 

чорноплідної.  

 Дикорослими представниками полезахисних смуг можуть бути як листяні, так і хвойні 

породи. Найвищий ярус утворюють дуб звичайний, ясен звичайний, клен-явір, липа широколиста, 

сосна звичайна, ялина. Другий ярус формується з робінії звичайної, туї західної, ялівця 

звичайного, горобини звичайної, клена татарського тощо.  

 Третій ярус утворюють кущі акації жовтої, бирючини звичайної, барбарису звичайного, 

шипшини зморшкуватої, різних видів бузку та інших.  

 Використовуючи таблиці «Параметри полезахисних лісових смуг» та «Кількість сіянців 

на 1 га при рядовому висаджуванні», юні лісівники виконують поставлені завдання. Враховуючи 

протяжність лісосмуги, застосування лісогосподарської техніки, відстань між сіянцями в 

рядах і ширину міжряддя, визначають, що для проведення роботи потрібно десять мечів 

Колесова та двадцять п’ять виконавців. Керівник гуртка консультує їх під час виконання 

практичної роботи.  

 V. Закріплення знань.  

 Вихованці гуртка презентують виконані практичні роботи. Обґрунтовують правильність 

виконання проектів та підрахунку посадкового матеріалу.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 Гуртківці роблять висновки про важливість знань створення полезахисних лісосмуг  в 

лісовому та сільськогосподарському виробництві.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підготуватися до практичної роботи № 4 на тему «Заготівля лікарської сировини».  

 

Заняття 9  
 

 Тема. Практична робота № 4. Заготівля лікарської сировини.  

 Мета. Закріпити знання про лісові лікарські рослини, правила їх збирання і зберігання. 

Навчитися, відрізняти лікарські рослини від подібних нелікарських, практично заготовляти 

лікарську сировину. Формувати вміння проводити пошукову роботу із врахуванням еколого-

біологічних особливостей лісових лікарських рослин.  
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 Обладнання. Карта-схема лісових угідь, закріплених за учнівським лісництвом, компаси, 

тара для заготівлі лікарської сировини, ножиці.  

Базові поняття та терміни. Лікарські рослини, нелікарські рослини, терміни, способи і 

правила заготівлі лікарської сировини.  

Тип заняття. Формування знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Перехід до місця виконання практичної роботи.  

 V. Інструктаж з БЖД.  

 VІ. Виконання практичної роботи.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення. 

 ІХ. Рух до школи.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап. 

 Перевірка готовності до практичної роботи. Повідомлення теми, мети та схеми маршруту.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Які рослини називають лікарськими?  

 2. Як можна відрізнити лікарську сировину від подібної нелікарської?  

 3. Які органи рослин заготовляються восени?  

 4. Перерахуйте правила заготівлі лікарської сировини.  

 5. Як правильно зберігати лікарську сировину?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Останнім часом в аптеках суттєво подорожчали лікарські препарати, але в Україні зростає 

велика кількість лікарських рослин, які можуть їх замінити.  

 Щоб лікуватися аптекою природи – необхідно знати лікарські рослини, вміти їх правильно 

заготовляти, зберігати та використовувати. Сьогодні, ви постараєтеся застосувати ваші знання 

на практиці.  

 ІV. Перехід до місця виконання практичної роботи.  

 Вихованці гуртка, вивчивши схему маршруту, рухаються, згідно правил дорожнього руху 

до лісових масивів, у яких будуть заготовляти лікарську сировину.  

 V. Інструктаж з БЖД. 

 Інструктаж про поводження в лісових угіддях та дотримання правил заготівлі лікарської 

сировини.  

 VІ. Виконання практичної роботи.  

 6.1. Поділ юних лісівників на групи.  

 6.2. Постановка завдань по заготівлі лікарської сировини.  

 Перед виконанням роботи слід зазначити, що в осінню пору можна заготовляти не всі 

органи лікарських рослин. Тому вихованців гуртка потрібно забезпечити інструктивними 

картками, в яких зазначено назву рослини, строки заготівлі та органи рослини, які можна 

заготовляти.  
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Інструктивна картка  
 

Назва рослини Вегетаційний період 
(цвітіння, 

дозрівання). 

Строки заготівлі 
лікарської 
сировини. 

Частини рослини 

Барбарис звичайний Вересень-жовтень Вересень-жовтень Плоди (ягоди) 

Брусниця звичайна Липень-серпень Серпень-вересень. Плоди (ягоди) 

Буквиця лікарська Червень - вересень Червень-вересень Вся рослина 

Верес звичайний Початок серпня- 
середина жовтня. 

Вересень-жовтень Гілочки. 

Глід колючий Серпень- вересень Вересень Плоди 

Горобина 
чорноплідна 

Вересень. Вересень Плоди 

Груша звичайна Вересень-жовтень Вересень-жовтень Плоди 

Дуб звичайний Вересень- жовтень Вересень- жовтень Гали 

Журавлина звичайна Вересень Вересень Плоди (ягоди) 

Золототисячник 
звичайний 

Червень-вересень Під час цвітіння Вся рослина 

Калина звичайна Вересень-жовтень Вересень-жовтень Плоди 

Ліщина звичайна Кінець серпня – 
початок вересня 

Вересень Плоди (горіхи) 

Нечуйвітер 
волохатий 

Травень-жовтень Травень-жовтень Вся рослина 

Ожина сиза Серпень-вересень Серпень-вересень Плоди 

Парило звичайне Червень-вересень Серпень-вересень Стебла 

Перстач гусячий Травень-жовтень Травень-жовтень Вся рослина, 
насіння. 

Пирій повзучий Протягом 
вегетаційного 

періоду. 

Протягом 
вегетаційного 

періоду. 

Кореневища. 

Плаун булавовидний Після достигання 
спор. 

Після достигання 
спор. 

Вся рослина. 

Терен колючий. Вересень Вересень Плоди 

Чага (чорний 
березовий гриб ) 

Протягом року Протягом року Твердий ком-
пактний гриб 

Шипшина корична Вересень-жовтень Вересень-жовтень Плоди 

Яблуня лісова При достиганні При достиганні Плоди 

Яловець звичайний Вересень-жовтень Вересень-жовтень Плоди 

  

 Використовуючи інструктивні картки, юні лісівники відшукують потрібні лікарські рослини і 

заготовляють сировину.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 Кожна група звітує про кількість знайдених видів лікарських рослин та зібрану сировину. 

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Створити необхідні умови і розпочати висушування зібраної сировини.  

 ІХ. Рух до школи.  

 Після виконання практичної роботи гуртківці вирушають до школи, дотримуючись правил 

дорожнього руху.  
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  Заняття 10   / Екскурсія / 
 

 Тема. Екскурсія до шкільного дендропарку, лісу, ботанічного саду для 

ознайомлення з основними деревними й чагарниковими видами. Захист навчальних 

проектів.  

 Мета. Закріпити знання з розділу «Основи дендрології. Лісові лікарські рослини», про 

дендрологію як науку та одну з основних навчальних дисциплін, основи ареалогії деревних 

рослин, ліс як природний захисник ланів, інтродукцію деревних рослин, лікарські рослини своєї 

місцевості, правила їх заготівлі та зберігання. Формувати вміння досліджувати природні об’єкти.  

 Обладнання. Комп’ютерне забезпечення, записники, фотоапарат, ємності з водою, 

рулетка, компаси.  

 Базові поняття та терміни. Дендрологія, ареалогія, ліс - захисник ланів, інтродукція, 

лікарські рослини, правила заготівлі, зберігання.  

 Тип заняття. Засвоєння нових знань.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 V. Рух до об’єкта екскурсії.  

 VІ. Проведення екскурсії.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 ІХ. Рух до школи.  

Хід екскурсії  

 І. Організаційний етап.  

 Перевірка готовності до заняття. Оголошення теми та мети екскурсії. Ознайомлення із 

маршрутом руху. Створення сприятливої психологічної обстановки.  
 

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Домашні заготовки».  

 Захисти й обговорення проектів на теми: «Полезахисні смуги та їх роль у боротьбі з посу-

хою, суховіями» й «Інтродукція деревних рослин» проводяться за стандартними схемами. Заслу-

хати начальні проекти можна як у школі, так і на об’єктах екскурсії, використовуючи гаджети.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Нами розглянуто розділ «Основи дендрології. Лісові лікарські рослини», в результаті 

вивчення якого ми ознайомилися з біоекологічними особливостями головних лісоутворюючих 

видів та лікарських рослин. Сьогодні, під час екскурсії, ми узагальнимо наші знання, уміння й 

навички. Як і на заняттях, зможемо дискутувати, працювати в команді тощо.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 Інструктаж з БЖД із дотримання Правил дорожнього руху і поводження в лісових масивах.  

 V. Рух до об’єкта екскурсії.  

 Для проведення навчальної екскурсії потрібно визначати об’єкти, що розташовані най-

ближче від школи.  

 Рухаючись до об’єкту – дотримуватись Правил дорожнього руху.  

 VІ. Проведення екскурсії.  
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План проведення екскурсії.  

 1. Визначення географічних координат, назви об’єкта: ботанічний, плодовий сад, 

дендропарк, парк відпочинку, лісовий масив (бір, субір, сугруд, груд, полезахисна смуга);  

 2. Рельєф місцевості (рівнина, хвилясто-горбиста, яр тощо);  

 3. Характеристика лісоутворюючих порід. Визначення ярусності.  

 4. Визначення переважаючих кущових порід.  

 5. Вивчення трав’янистого покриву, визначення лікарських рослин та частоти їх трапляння 

на одиниці площі.  

Вивчення об’єктів екскурсії. 

 Вихованці гуртка поділяються на групи. Вже при підході до об’єкта визначають його назву , 

форми рельєфу, та який вплив вони мають на лісові екосистеми (розподіл зволоження, тепла, 

світла), географічні координати. Якщо місцевість хвилясто-горбиста – визначають напрям схилу 

(північний, південний, північно-східний чи північно-західний, південно-східний чи південно-

західний).  

 Типологію лісового масиву визначають за формами крон, листками, переважаючими 

породами, що утворюють перший ярус.  

 Вже в лісовому масиві за зовнішніми ознаками (корою, листками) характеризують головні 

лісоутворюючі породи і визначають інтродуковані види.  

 При цьому, відзначають ярусність та породи, що утворюють яруси.  

 Звертаючи увагу на підлісок, переважаючі чагарникові породи, розділяють їх на кущі, 

напівкущі, кущики. Деревним та кущовим породам дають біоекологічну характеристику, пригаду -

ють ареали поширення, характеризують фітотерапевтичні властивості. 

 Визначивши лікарські трав’янисті рослини, вивчають частоту їх трапляння.  

 Для цього, по діагоналі, відводять ділянки 10×10 м. Таких ділянок може бути декілька. На 

кожній ділянці підраховують кількість рослин даного виду і визначають їх чисельність на одному 

гектарі, виділяють домінанти та кодомінанти, пригадують правила заготівлі й зберігання 

лікарської сировини. Звертають увагу на ліс, як захисник ланів.  

 Якщо об’єктом екскурсії є ботанічний сад, то потрібно ознайомитися з його історією, 

флористичним складом, тематикою наукових робіт і досліджень.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

  Під час екскурсії ми узагальнили знання про дендрологію як науку та одну з основних 

навчальних дисциплін з основ ареалогії деревних рослин, про ліс як природний захисник ланів, 

інтродукцію деревних рослин, лікарські рослини своєї місцевості, правила їх заготівлі й 

зберігання, визначили переважаючі види деревних, чагарникових і трав’янистих рослин тощо. 

  VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Визначити частоту трапляння трав’янистих лікарських рослин у вашому саду. Оформити 

звіт про екскурсію.  

 Підготувати повідомлення на тему «Ліс і його роль в організації відпочинку та 

оздоровленні населення. Оздоровча й санітарно-гігієнічна функція лісу».  

 ІХ. Рух до школи.  

 Вихованці гуртка рухаються до школи, дотримуючись Правил дорожнього руху.  
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 Розділ ІІ. Рекреаційний потенціал лісу. Парки і лісопаркові зони. 

Пам’ятки природи. Екологічні стежки в лісах.  
 

Заняття 11  
 

 Тема. Ліс і його роль в організації відпочинку та оздоровленні населення. 

Оздоровча й санітарно-гігієнічна функція лісу. Ліс як фактор розвитку рекреаційної 

діяльності. Рекреаційний потенціал рівнинних і гірських лісів. Створення та облаштування 

рекреаційних зон. Еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування. 

 Практична робота № 5. Складання плану дендропарку, зони відпочинку.  

 Мета. Показати роль лісу в організації відпочинку та оздоровленні населення, 

ознайомити з оздоровчою та санітарно-гігієнічною функціями. Довести, що ліс відіграє важливу 

роль у розвитку рекреаційної діяльності й організації сільського туризму. Навчитися складати 

плани дендропарку та зон відпочинку, створювати і облаштовувати найпростіші рекреаційні зони. 

Економічно обґрунтувати їх створення. Продовжувати формувати вміння читати картосхеми 

лісових масивів, розвивати та використовувати логічне мислення для визначення площ, на яких 

будуть розміщуватися рекреаційні зони.  

 Обладнання. Карта-схема шкільного дендропарку, карти-схеми НПП, заповідних урочищ, 

довідкова література, фото рекреаційних зон базового лісогосподарського підприємства, 

комп’ютерна техніка.  

 Базові поняття та терміни. Організація відпочинку, оздоровча, санітарно-гігієнічна 

функція, фітонциди, рекреаційна зона, еколого-економічні основи рекреаційного 

лісокористування, естетичні функції лісів, рекреаційна місткість (ємність) природної території.  

 Тип заняття. Комбінований. 

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

 І. Організаційний етап.  

 Оголошення теми та мети заняття, визначення основних етапів, постановка навчально-

виховних завдань.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Охарактеризуйте значення лісу в природі та житті людини.  

 2. Чому санаторії для лікування хворих на туберкульоз розташовані у борах?  

 3. Яке значення лісу в оздоровленні населення?  

 4. Яку діяльність можна назвати рекреаційною? Охарактеризуйте ліс, як фактор такої 

діяльності.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Прийом «Асоціативне мислення». 



 

435 

 

 Керівник. Спробуймо асоціювати слово «ліс» з іншими словами. Відразу хочеться сказати 

– дрова, деревина, гриби, ягоди, різниця температур, затінок, чисте повітря. Саме тут, на відстані 

від міст і сіл, транзитних залізничних доріг, автомагістралей, заводів, фабрик ми можемо 

відпочити, почуваючись у безпеці. В лісових масивах не тільки чистіше повітря, але й менше 

шуму, а хвойні дерева, виділяючи фітонциди, вбивають хвороботворні бактерії. Крім оздоровчої, 

ліси характеризуються і санітарно-гігієнічними функціями. Сьогодні ми ознайомимося із 

рекреаційним потенціалом рівнинних та гірських лісів, з екологічно-економічними основами 

рекреаційного лісокристування, вивчимо способи створення та облаштування рекреаційних зон.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки».  
 

 4.1. Ліс і його роль в організації відпочинку та оздоровленні населення. Повідомлення 

юних лісівників, обговорення виступів.  
 

 Слово керівника. Ліс як продукт природи безперервно виробляє різноманітні сировинні 

ресурси. В наші дні він розглядається не тільки як біологічна, біофізична, природна і кібернетична 

система, а й як система економічна. Сировинне значення лісів як еколого-економічної системи 

поділяється на чотири взаємопов’язані між собою і зовнішнім середовищем обов’язкові 

компоненти:  

 - деревні ресурси - стовбурова деревина та інші потенційні продукти деревного 

походження (гілки, деревна зелень, кора та ін.);  

 - ресурси недеревного рослинного походження, що включають в себе гриби, ягоди, плоди, 

лікарську і технічну сировину, кормові ресурси та ін.;  

 - тваринний світ - птахи, звірі, комахи;  

 - специфічні матеріальні ресурси неречовинного походження, під якими розуміють 

рекреаційну (оздоровчу) цінність лісів, їх ґрунтозахисну, водоохоронну, полезахисну роль тощо.  

 Розрізняють три періоди господарського освоєння деревини людиною:  

 - енергетичний, в якому деревина слугувала для безпосереднього задоволення 

найпростіших потреб людини – використовувалась, переважно, як паливо та примітивний 

будівельний матеріал;  

 - енерго-механічний, в якому зростає застосування деревини в будівництві, виготовленні 

знарядь праці, використання в якості конструктивного матеріалу;  

 - механіко-хімічний, в якому деревина стає промисловою сировиною для виробництва, яке 

базується на механічній та хімічній технологіях. В цьому періоді розрізняють два етапи:  

 а) механічної обробки, головним чином, лісопиляння;  

 б) швидкого підйому фізико-хімічної переробки деревини, удосконалення целюлозно-

паперового виробництва, гідролізу деревини, виробництва волокнистих матеріалів, плит та ін.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 733 «Про затвер-

дження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»  вста-

новлено єдині вимоги до поділу лісів на категорії, умови й ознаки віднесення їх до таких категорій, 

а також виділення особливо захисних лісових ділянок з режимом обмеженого лісокористування. 

Ліси, залежно від основних виконуваних ними функцій, поділяються на такі категорії:  

1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; 

2) рекреаційно-оздоровчі ліси;  

3) захисні ліси;  

4) експлуатаційні ліси.  
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Ліси, що зростають на одній території і відповідають умовам і ознакам віднесення до різних  

категорій, відносяться до тієї з них, для якої у визначеному законодавством порядку встановлений 

режим більш обмеженого лісокористування.  

Межі лісів, визначених для віднесення до однієї з категорій, проводяться уздовж природних 

меж, квартальних просік, ліній зв'язку і електромереж та інших, чітко визначених на місцевості 

розмежувальних ліній - залізниць і автомобільних доріг, канав, каналів, газо- й нафтопроводів, 

візирів, протипожежних розривів і вододільних ліній.  

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення.  

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення відносяться лісові 

ділянки, що виконують природоохоронну, естетичну функцію, є об'єктами науково-дослідних робіт 

на довгочасну перспективу, сприяють забезпеченню охорони унікальних і інших особливо цінних 

природних комплексів та історико-культурних об'єктів, зокрема:  

1) розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;  

2) розташовані в межах історико-культурних заповідників, меморіальних комплексів, місць, 

пов'язаних з важливими історичними подіями, охоронних зон, пам'яток історії, археології, 

містобудування та архітектури, монументального мистецтва.  

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення відносяться  також 

унікальні за породним складом, продуктивністю і генетичними властивостями лісові ділянки, на 

яких зростають реліктові, ендемічні види дерев, що мають велике наукове значення.  

Рекреаційно-оздоровчі ліси.  

До рекреаційно-оздоровчих лісів відносяться лісові ділянки, що виконують рекреаційну, 

санітарно-гігієнічну і оздоровчу функцію, використовуються для туризму, зайняття спортом, 

санаторно-курортного лікування та відпочинку населення і розташовані:  

1) у межах міст, селищ та інших населених пунктів;  

2) у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів;  

3) у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів;  

4) у лісах зелених зон навколо населених пунктів. Площа таких лісових ділянок визначається 

за нормативами згідно з додатком 1;  

5) поза межами лісів зелених зон, що виділяються за нормативами згідно з додатком 2.  

Захисні ліси.  

 До категорії захисних лісів відносяться лісові ділянки, що виконують функцію захисту 

навколишнього природного середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних і 

антропогенних факторів, зокрема:  

1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові смуги, державні захисні лісові смуги , 

лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів);  

2) лісові ділянки (смуги лісів), розташовані у смугах відведення каналів, залізниць та 

автомобільних доріг;  

3) лісові ділянки (смуги лісів) у ярах, на легкорозвіюваних пісках, рекультивованих землях, 

кам'янистих розсипах, малопотужних кам'янистих ґрунтах, стрімких гірських схилах,у високогірних 

зонах, у селенебезпечних басейнах та на схилах лавинонебезпечних басейнів (протиерозійні ліси), 

які виділяються за нормативами згідно з додатком 3;  

4) лісові ділянки (смуги лісів), які  прилягають до смуг відведення залізниць і виділяються з 

категорії  експлуатаційних лісів на 500 метрів з кожного боку. У гірських районах ширина смуг лісів 
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у разі потреби може бути збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень до розмірів, 

що забезпечують захист залізниць і безпеку руху;  

5) лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг відведення автомобільних доріг 

державного значення і виділяються з категорії експлуатаційних лісів шириною 250 метрів з кожного 

боку дороги. Для забезпечення захисту зазначених доріг і безпеки руху у гірських районах ширина 

смуг лісів у разі потреби може бути збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень;  

6) лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер,  водоймищ  та  інших  

водних  об'єктів, які виділяються з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з 

додатком 4.  Ширина наявних смуг лісів, що перевищує нормативи, не підлягає перегляду;  

7) інші лісові ділянки (смуги лісів), які не мають зазначених у підпунктах 1-6 цього пункту 

ознак віднесення до категорії захисних лісів, розташовані: на схилах балок та річкових долин з кру-

тизною схилів до 25 градусів (байрачні ліси); серед безлісної місцевості і мають площу до 100 га.  

Експлуатаційні ліси.  

До категорії експлуатаційних лісів відносяться лісові ділянки, що не зайняті лісами природо -

охоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими та захисними 

лісами (категорії лісів з особливим режимом лісокористування). Експлуатаційні ліси призначені для 

задоволення потреб національної економіки у деревині.  
 

4.2. Оздоровча й санітарно – гігієнічна функція лісу. Розповідь.  
 

 Під екологічною функцією лісів, як еколого-економічної системи, розуміють рекреаційну 

(оздоровчу) цінність лісових масивів, захист ґрунтів від ерозії, підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур, регулювання водостоку, продукування кисню та ін.  

 Лісові біогеоценози впливають на оточуюче середовище як біологічна система, виділяючи 

в зовнішнє середовище речовину та енергію в процесі фотосинтезу, дихання, транспірації та ін. 

Крім того, лісові фітоценози - це фізичні тіла, які займають певне місце і мають масу із 

специфічними для неї властивостями. Вони відбивають і поглинають сонячну радіацію, 

затримують частину атмосферних опадів, конденсують водяну пару, затримують пил, переводять 

поверхне-вий стік у внутріґрунтовий та ін.  

 Пило- і газозахисна роль лісів та зелених насаджень. Від чистоти повітря залежить 

фізичний і духовний стан людини, її здоров’я. Ліси і зелені насадження відіграють велику роль в 

поглинанні пилу, очищенні повітря від шкідливих газів. Затримуючи тверді й газоподібні домішки, 

вони є своєрідним фільтром, особливо для атмосфери міст і селищ. В 1м3 повітря деяких 

індустріальних міст може міститися від 100 до 500 тис. частинок пилу й сажі, в лісі їх майже в 

1000 разів менше. Гектар лісу здатний затримати від 32 до 68 т пилу.  

 Запиленість повітря серед міських зелених насаджень в 2-3 рази менша, ніж на міських 

вулицях і площах. Навіть невеликі ділянки насаджень здатні знизити запиленість міського повітря 

в літній період на 30-40%. Фільтруюча роль зелених насаджень по відношенню до шкідливих газів 

пояснюється тим, що частина їх поглинається листям рослин у процесі  фотосинтезу. Деяка 

кількість газів розсіюється кронами дерев у верхні шари атмосфери завдяки вертикальним і 

горизонтальним повітряним потокам, які виникають у зв’язку з перепадом температур повітря на 

відкритих ділянках і під покривом насаджень. Ці потоки сприяють відведенню забрудненого 

повітря з територій, які межують з промисловими підприємствами і житловими кварталами.  
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 Ліс проявляє захисну функцію і в радіобіологічному відношенні. Завдяки здатності зелених 

насаджень відділяти і частково поглинати продукти радіоактивного розпаду, повітря в лісі, в 

порівнянні з навколишньою місцевістю, має меншу радіоактивність.  

 Шумозахисна роль лісів і зелених насаджень. Однією з важливих функцій лісів і зелених 

насаджень є їх здатність знижувати рівень шуму. Великі лісові масиви знижують шумовий фон на 

19-20 дБ. Добре розвинуті деревні захисні насадження шириною до 40-45 м знижують рівень 

шуму від міського транспорту на 17-23 дБ, смуга шириною 30 м при рідкій посадці дерев - на 8-11 

дБ, невеликі сквери і рідкі внутріквартальні зелені насадження - на 4-7 дБ. При наявності 

трав’яного покриву в кварталі шум на 6-11 дБ нижчий, ніж при його відсутності.  

 Вплив лісу на біотичні фактори середовища. Ресурсоохоронні функції лісу.  

 Говорячи про вплив лісу на біотичні фактори середовища, слід перш за все виділити їх 

ресурсоохоронні функції, оскільки лісові ландшафти є незамінними екосистемами. Широке 

господарське використання лісів як джерела деревини, використання недеревних рослинних 

ресурсів призводить до глибоких змін лісового середовища, збіднення природної флори і фауни, 

руйнування місць мешкання тварин і проростання рослин. Запобігти руйнуванню лісових 

екосистем можна шляхом бережливого їх використання, створення науково-обґрунтованої мережі 

заповідних територій. Заповідними територіями вважають природні об’єкти, вилучені із сфери 

господарського впливу, в межах яких досліджуються різнобічні взаємовідносини між 

компонентами екосистем, стійкість і продуктивність біогеоценозів, розробляються наукові основи 

оптимізації ландшафтів, визначається система заходів з охорони природи. Вони є природною 

базою, природною лабораторією для тривалих комплексних системних досліджень виробничих 

сил природи. Разом з тим, вони служать зосередженням генофонду живих істот.  

 Лікувально-оздоровчі властивості лісу.  

 Важливим фактором, що обумовлює лікувально-оздоровчі функції лісів, є їх 

фітонцидність. Фітонциди - речовини, які продукуються рослинами і мають бактерицидну, 

фунгіцидну й протистоцидну дію. Це комплекс органічних сполук (твердих, рідких і газоподібних), 

які належать до біологічно активних речовин. Фітонцидні властивості мають всі рослини. Ступінь 

фітонцидності досягає максимуму у весняно-літні місяці, особливо в період цвітіння та активного 

росту рослин, і знижується до осені, причому фітонцидна активність молодих листків і хвої, як 

правило, вища, ніж старих. Серед деревних рослин за своїми фітонцидними властивостями 

особливо виділяються хвойні дерева.  

 Другим важливим проявом сприятливого санітарно-гігієнічного впливу лісу є стерилізуюча 

дія фітонцидів на мікрофлору повітря. В лісовому повітрі міститься значно менше 

мікроорганізмів, ніж у місті, в житлових і промислових приміщеннях. В 1 м3 міського повітря 

нараховують в середньому 30-40 тис. бактерій та інших мікроорганізмів, лісового повітря - від 30 

до 400, тобто в сотні разів менше. Навіть у повітрі міських парків міститься в 200 разів менше 

бактерій, ніж у повітрі вулиць.  

 Естетичні функції лісів.  

 Ліс є невичерпним джерелом краси і разом з тим позитивно впливає на естетику інших 

ландшафтів - природних, окультурених, урбанізованих.  

 Основу краси лісу становлять оптимальні співвідношення його різноманіття в просторі і в 

часі, а також гармонія. Відносно монолітними первинними одиницями лісового ландшафту є 

групи дерев, пейзажні групи можуть об’єднуватись в крупніші одиниці - ділянки лісу. Естетичність 
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лісу може оцінюватись за такими критеріями, як склад і вік насаджень, вологість умов зростання, 

а для гірських умов - експозиція і крутизна схилів.  
 

 4.3. Ліс як фактор розвитку рекреаційної діяльності. Рекреаційний потенціал рівнинних 

та гірських лісів. Розповідь. 
 

 Господарське (економічне) використання лісів протягом тисячоліть існування людської 

цивілізації домінувало. І лише в середині ХХ століття суспільство почало усвідомлювати потужну 

середовищетворну, а дещо пізніше, – рекреаційну роль лісів. Відповідно розрізняють чотири 

періоди господарського освоєння деревини й лісових ресурсів людиною: енергетичний, енерго-

механічний, механіко-хімічний та господарсько-рекреаційний.  
 

 Чим характеризують перші три періоди господарського освоєння деревини людиною? 
 

 Господарсько-рекреаційний - сучасний період, в якому господарське значення лісових 

ресурсів не понижується, але зростає розуміння отримання прямого та непрямого економічного 

ефекту від можливості організації туристсько-рекреаційної діяльності на певних лісових ділянках.  

 Лісова рекреація – це перебування людей на землях лісового фонду в культурно-

оздоровчих, туристичних і спортивних цілях.  

 Виділяють наступні види лісової рекреації:  

 - кемпінгова лісова рекреація – багатоденне перебування людей на спеціально 

обладнаних стоянках, базах з метою відпочинку, фізичного розвитку, розваг;  

 - повсякденна рекреація – повсякденне, без нічлігу, перебування людей для відпочинку;  

 - спортивно-масові заходи - перебування людей без нічлігу з метою проведення змагань і 

навчально-тренувальних занять з різних видів спорту, включаючи пригодницькі види туризму;  

 - лісовий туризм – багатоденна, з нічлігом, подорож групи людей по визначеному 

маршруту з метою відпочинку, фізичного розвитку, пізнання;  

 - лісова екскурсія – короткочасне, без нічлігу, відвідування групою людей визначеного 

об’єкту з метою пізнання, навчання, відпочинку.  

 Лісовий рекреаційний потенціал України. Природно-рекреаційний потенціал лісів України 

досить різноманітний. Це багато в чому пояснюється особливостями географічного положення 

території та її історико-економічного розвитку.  

 Географічне положення держави створює об’єктивні умови для виділення лісового 

туризму як одного з перспективних напрямків в економіці. Рекреаційний потенціал земель 

лісового фонду України поки-що не вивчений.  

 Наприклад, територія Карпат, Волині, Криму є унікальною за формами рельєфу, 

гідрологічних об’єктів, рідкісному поєднанню видів рослин і тварин, їхніх угруповань.  

 З погляду на територію лісового фонду, рекреаційне навантаження – незначне, проте, 

різноманітна і барвиста рослинність Карпат. В карпатських лісах існує єдиний в Україні ареал 

поширення середньоєвропейських лісів. Тут можна спостерігати світлі діброви, тінисті бучини, 

ялинові та ялицеві ліси. Тому Східні Карпати називають Лісистими, а південно-східну частину – 

Буковиною. Видовий склад рослинності надзвичайно різноманітний. Він нараховує близько 2-х 

тисяч видів вищих рослин. Флора сформована в основному з видів середньоєвропейських 

широколистяних лісів (35% флори). Основними лісоутворюючими породами є бук лісовий, граб 

звичайний, дуб звичайний і скельний, липа серцелиста, клен-явір. З трав’янистих – переліска 

багаторічна, арум плямистий, астранція велика, білоцвіт весняний тощо.  
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 Значну роль у флорі відіграють тайгові євро-сибірські форми: ялина європейська, ялина 

гірська, ялиця біла, яловець сибірський.  

 Помітний вплив елементів арко-альпійської високогірної флори (18%) - тут трапляється  

верба трав’яниста і туполиста, дріада восьмипелюсткова, гірчак живородний, осока волосиста, 

анемона нарцисоцвіта, нечуйвітер альпійський. На недоступних скелястих урвищах зростає 

едельвейс альпійський. Трапляються представники понтичної (степової) флори: ковила периста, 

або волосиста, костриця борозниста, півники угорські, гвоздики скупчені, шафран Гейфеля та 

банатський, омег банатський із кримсько-кавказького рослинного світу.  

 Більше 2% загального флористичного складу становлять ендемічні види, що ростуть 

лише в Східних Карпатах. Це рододендрон карпатський – чагарник із шкірясто-овальними 

листочками і ясно-рожевими дрібними квіточками, з яких готують варення, медунка Філярського, 

молочай карпатський, щавель карпатський та ін. Крім ендемічних є й реліктові види. Це тис 

ягідний, кедр європейський, сосна звичайна, модрина польська, бруслина карликова, вудія 

ельбська. Є у Карпатах і північно- та південноамериканські види.  

 Сумісне існування і взаємодія представників різних флор зумовили формування різних 

типів рослинності. Домінуючим типом є лісовий. Дуже поширені цибулинні. Менше розвинені 

чагарники, болота і степові ділянки.  

 Фітотерапевтичні ресурси обмежуються параметрами рекреаційного використання лісів, їх 

водоохоронно-захисними властивостями, цілющим впливом на організм людини і сприятливим 

санітарно-гігієнічним фоном для лікування, відпочинку, туризму. Фітонциди є лімітуючим 

чинником розвитку процесу паразитування сапрофітних форм. Крім того, активні фітоорганічні 

сполуки, які виділяються рослинами, можуть справляти стимулюючу дію на мікроорганізми, що є 

антагоністами патогенних для даної рослини бактерій та грибів. Очищаючи середовище для 

себе, рослини, тим самим, створюють сприятливе за медико-біологічними показниками 

рекреаційне середовище для людини. Подальше вивчення напряму дії фітонцидів різних рослин 

дасть можливість цілеспрямовано добирати головну породу в лісах спеціалізованих курортів.  

 Площа лісів державного значення становить 6,9 млн га, а тих, що можуть 

використовуватися для рекреаційної діяльності – 4 млн га. Комплексна оцінка лісів дала змогу 

виділити 265 зручних для рекреаційного освоєння територій і окремих місцевостей загальною 

площею більше одного мільйона гектарів.  

 Серед ландшафтних рекреаційних ресурсів особливе місце займають гори. 

Різноманітність природних ландшафтів, наявність екстремальних, сприятливих і комфортних 

умов створюють передумови для розвитку різних видів рекреаційної діяльності, від спортивних та 

оздоровчих до санаторно-лікувальних.  

 Карпати – це середньовисокі гори з вологим, теплим кліматом, вертикальною 

зональністю, значною лісистістю (40%), наявністю сприятливих перепадів висот для організації 

гірськолижних трас, лижних полів. Гірські долини, захищені верховими хребтами, 

характеризуються сприятливим мікрокліматом для розвитку рекреаційних зон. Цей регіон – один 

із найперспективніших для відпочинку й лікування протягом року.  

 Кримські гори за екзотичністю не поступаються Карпатам, проте тут гірші умови для 

розвитку зимових видів відпочинку.  

 Україна належить до держав зі сприятливими погодними умовами для літніх видів 

рекреації. Травалість сприятливого періоду для їх розвитку становить від  105 днів на півночі до 

180 на південному березі Криму. Отже, комфортні умови для розвитку літніх видів відпочинку, 
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туризму існують не тільки влітку, але й на початку осені і в другій половині весни. Тривалість 

сприятливого періоду для зимових видів рекреації змінюється від 20-26 днів на півдні до 40 і 

більше днів на півночі та північному сході.  

Лісові території України, придатні для рекреаційного відпочинку.  

Природні зони  К-сть рекреаційних 
об’єктів  

Заг. площа,  
тис га  

Площа лісових 
масивів, тис га 

Полісся 30 138 126 

Лісостеп 145 646 596 

Степ 62 149 85 

Карпати 28 397 292 

Всього 265 1330 1099 
  

 Не менш важливими для рекреації є і ліси рівнинної частини України.  Розміщення лісів в 

Україні нерівномірне: Українські Карпати – 40,5% , Крим – 32%, зона мішаних лісів – 26,1%, Лісостеп – 

12,2%, Степ – 3,8%. Найбільш залісненими є Закарпатська та Івано-Франківська області (відповідно 

56% і майже 40%), а найменший показник лісистості характерний для Запорізької області (1,2%).  

 На території України передбачається створення 256 зелених зон, із них у зоні мішаних 

лісів – 30 (11,4% від площі рекреаційних лісів зеленої зони), у Лісостепу – 145 (54,2%), в Степу – 

62 (7,7%), в Карпатах – 28 (26,7%). Більша частина запланованих лісових територій припадає на 

Харківську обл. (157,3 тис. га), АР Крим (165,2 тис. га), Луганську область (155,8 тис. га).  

 Рекреаційні функції можуть повністю чи частково виконувати ліси різних груп та категорій, 

що дозволяє запропонувати таку їх класифікацію:  

 - ліси рекреаційного призначення або власне рекреаційні ліси – це особлива категорія 

земель лісового фонду, на якій функція рекреаційного лісокористування є основною. Рекреаційна 

діяльність тут допускається в тих місцях і в тому обсязі, який гарантує збереження природних 

комплексів. Сюди відносять рекреаційні ліси в національних природних парках і ландшафтних 

заказниках, курортні ліси та ліси зелених зон;  

 - ліси, які частково виконують рекреаційні функції – водоохоронні, ґрунтоохоронні, 

захисні, експлуатаційні.  

 Аналіз рекреаційної діяльності в різних категоріях лісів дає можливість виділити два її 

види – організовану, що локалізується, переважно, поблизу стаціонарних об’єктів, і 

неорганізовану, тобто самодіяльну.  

 Під організованою лісорекреаційною діяльністю розуміємо зорганізовані та керовані пев-

ною особою чи групою осіб масові походи (часто розрекламовані засобами масової інформації – 

сходження на Говерлу), екскурсії (стежка Довбуша тощо), театралізовані тематичні дійства 

(традиційні студентські посвяти природничих факультетів ЗВО України, дитячі спортивно-

розважальні заходи, що проводяться під час літнього відпочинку тощо), різноманітні активні й 

пасивні форми відпочинку, організовані приватними туристично-відпочинковими комплексами на 

прилеглих до них лісових ділянках, а також мисливську діяльність на відведених для цього 

лісових та інших угіддях. Організована лісорекреаційна діяльність справляє потужний негативний 

вплив на усі компоненти лісових екосистем (особливо на ґрунти й живе надґрунтове покриття) 

внаслідок масовості.  

 Неорганізована лісорекреаційна діяльність більшою мірою пов’язана з утилітарним 

ставленням до лісу, активізується в періоди плодоношення кущів і чагарників, дозрівання 

лікарської та харчової сировини, горіхоплідних тощо. Важко обліковується, однак завдає, 

переважно, незначної шкоди навколишньому середовищу за рахунок менших обсягів. Головний 
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негативний прояв – дрібномасштабне вилучення, засмічування і випалювання окремих ділянок 

внаслідок розведення багать у непристосованих для цього місцях.  

 За функціональними особливостями рекреаційну діяльність в лісах можна поділити на такі 

види: лікувальну, оздоровчу, спортивну, туристичну, утилітарну, пізнавальну.  

 З урахуванням тривалості та періодичності вільного часу, рекреацію поділяють на: щоденну, 

щотижневу і щорічну. Відповідно формуються рекреаційні системи: внутріміські (маленькі ліси, парки, 

сади, сквери і ботанічні сади) і ближні приміські (парки і лісопарки, дендропарки); заміські – для 

реалізації потреб відпочинку у вихідні дні (ліси зелених зон); автономні стаціонарні системи, що 

використовуються в період відпусток і канікул (курортні ліси, НПП).  

 Рекреаційні ліси – це незначна за площею частина лісового фонду. Діяльність на цих 

територіях відзначається змістовою різноманітністю і може суттєво варіюватись. Вид рекреації та 

її тривалість є визначальними при благоустрої лісів (Таблиця).  
 

Форми організації відпочинку в лісі (за Генсіруком С. А.)  

Вид рекреації Тривалість Рівень 
організації 

Матеріально-
технічна база 

Лікування, 
оздоровлення, 
відпочинок 

Постійно, тривало Організована Пансіонати, готелі, 
санаторії, дитячі 
табори 

Активний і пасивний 
відпочинок 

Постійно, 
короткостроково 

Організована  Рекреаційні зони, 
пункти 

Активний і пасивний 
відпочинок 

Сезонно Організована  Турбази, мотелі 

Туризм Сезонно  Організована Турбази, мотелі, 
наметові містечка 

Пікніки, прогулянки, 
любительські 
промисли 

Сезонно,  
тимчасово, 
короткотривало 

Неорганізована Лісові масиви, 
пристосовані для 
потреб відпочинку 

 

 Оцінка рекреаційних ресурсів може здійснюватись залежно від виду відпочинку, оздоров -

лення і лікування, еколого-географічної ситуації, ландшафтних особливостей території з позицій 

людини, яка відпочиває або виступає організатором відпочинку. Головними якісними 

характеристиками рекреаційних лісів є їх досяжність, комфортні умови для відпочинку та високі 

санітарно-гігієнічні характеристики.  

 Видовим складом і віковою структурою лісів визначається їх лікувально-оздоровча та 

санітарно-гігієнічна функції. Ефективність лісу по цих параметрах значною мірою обумовлена 

здатністю продукувати кисень, а також фітонцидністю, досягаючи свого максимуму під час вегета-

ційного періоду, і залежить від виду деревної породи, віку, стану і інших характеристик (Таблиця).  
 

Фітонцидність окремих порід дерев та кущів (за Генсіруком С. А.)  

Ступінь фітонцидності  Породи  

1 (найвищий)  Дуб черешчатий, клен гостролистий, ялівець віргінський.  

2  Береза, сосна звичайна, ялина, ліщина, черемха, ялиця, 
акація біла, чорниця.  

3  Модрина, ясен, липа, вільха, горобина, акація жовта, бузок 
звичайний.  

4  В’яз, бересклет.  

5  Бузина, крушина.  
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 Важливою (і часто визначальною при виборі місця відпочинку) характеристикою лісового 

масиву, є його атракторність. Вона визначається чотирма складовими: відносною віддаленістю, 

функціональністю, естетичною цінністю, емоційною дією. Естетичний вплив лісу викликає позитивні 

емоції та асоціації. Збереження самобутності та естетичної цінності кожної ділянки лісу – 

важлива умова при перетворенні його в рекреаційне середовище. Естетичну цінність лісу 

виділяють через здатність справляти значний позитивний вплив на людину. Мальовничість 

окремих дерев (груп дерев), архітектурна розчленованість ландшафту в просторі і рельєф – ці 

особливості лісових ландшафтів здатні справляти значний емоційний вплив на людину.  

 Що стосується породного складу рекреаційного лісу, то, на думку фахівців, привабливість 

його тим вища, чим багатший асортимент дерев і чагарників.  

 Еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування.  

 У вітчизняній і зарубіжній лісівничій науці й практиці, облік естетичної цінності лісових 

ділянок прийнято вести за допомогою спеціальних шкал, побудованих на оцінці різних ознак 

ландшафтів.  

 В. Мацола, включає в поняття естетичної цінності коефіцієнт горизонтального і 

вертикального поділу території, її лісистість, віковий і породний склад лісів. При цьому, найбільшу 

естетичну цінність мають перестигло-достигаючі мішані широколистяно-хвойні ліси на відносно 

відкритих горбуватих територіях з лісистістю в межах 25 – 50% (Таблиця).  
 

Показники естетичної цінності лісових ділянок  

Показники Бали 

3 2 1 

Горизонтальний поділ території, 
км/км2 

1-2 0,5  
1  

2 – 3 

менше 0,5  
0,5 – 3  

більше 3 

Вертикальне розчленування 
рельєфу, м:  
а) для гірських територій;  
б) для горбистих територій;  
в) для рівнинних територій. 

 
 

понад 200  
понад 50  
понад 10 

 
 

100 – 200  
10 – 50  
5 – 10  

 
 

менше 100  
менше 10  
менше 5  

Лісистість, % 25 – 50 менше 25  
більше 50 

відсутні 

Породний склад Мішані 
широколис 

тяно-
шпилькові 

соснові, 
широколистяні 

інші –  
хвойні, 

дрібно-листяні 

Віковий склад перестиглі, 
стиглі, 

достигаючі 

середньовікові молодняки 

 

 Як уже зазначалось, важливими характеристиками рекреаційного лісу є породний склад, 

повнота, густота і ярусність насадження, різноманітність рослинного покриву, естетичність пейзажів, 

частота їх змінюваності, рельєф, ступінь заболоченості територій, наявність водних об’єктів, кількість 

грибних і ягідних місць, транспортна і пішохідна доступність, створення елементів рекреаційного 

благоустрою тощо. Найбільшим емоційним впливом відзначаються лісові ландшафти Українських 

Карпат і Кримських гір, деякі території Волино-Подільської височини (Товтри, Медобори, 
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Кременецькі гори), окремі ділянки Донецького кряжу (так звана українська Швейцарія в районі 

Святогорська), Словечансько-Овруцький кряж на Житомирщині та ін.  

 Заболоченість місцевості є фактором, який відчутно лімітує рекреаційне використання 

території. Однак, в більшості випадків наявність боліт не можна вважати негативним явищем, 

оскільки такі місцевості мають багатий рослинний і тваринний світ а також велике екологічне 

значення, живлячи річки рівнинної частини України (особливо Полісся), слугуючи осередком 

існування та розмноження багатьох видів водно-болотної фауни. Часто вони виступають об’єктом 

любительських промислів і пізнавальної рекреації.  

 Загальна площа боліт в Україні становить близько 1 млн. га. Найбільше їх на Волині – 

11% території області. До списку водно-болотних угідь світового значення включено 22 

українських об’єкти загальною площею 650 тис. га.  

 Найбільш грибними місцями є зона мішаних лісів, карпатські й гірсько-кримські ліси, а 

також байрачні ліси, лісостепові та степові насадження. Ягідні угіддя (малина, ожина, чорна 

горобина, калина, чорниця, брусниця, журавлина, суниця та ін.) так само приурочені до лісових 

районів Полісся і Карпат.  

 На протязі всього вегетаційного періоду населення сільських і, частково, міських 

поселень, заготовляє лікарську сировину – суцвіття, стебла, кореневища, плоди, насіння тощо. У 

флорі України багато видів лікарських рослин.  
 

 Пригадайте лікарські рослини своєї місцевості.  
 

 Більша їх частина зустрічається на Поліссі, в лісостепу (особливо на Поділлі) і Карпатах, 

менше у степових і гірських районах Криму. З 4,5 тис. видів судинних рослин України 

щонайменше одна тисяча є фармакологічно активними, однак широке застосування мають 

менше 150 видів. В Тернопільській області створені Почаївський і Галицький ботанічні сади 

лікарських рослин. Фітолікувальні ресурси обмежуються параметрами господарського та 

рекреаційного використання лісів, їхніми водоохоронно-захисними властивостями.  

 Цікавими об’єктами пізнавальної й екскурсійно-туристичної діяльності є ендемічні та 

реліктові види флори і фауни а також інтродуценти, хоча надмірна увага до певних екземплярів 

містить у собі суттєву загрозу для їх існування.  

 Наслідком незбалансованого рекреаційного лісокористування стало зникнення з території 

України 48 видів лісових рослин і 21 виду тварин, тоді як через суцільне вирубування лісів під 

загрозою зникнення опинилось 96 видів рослин і 60 видів тварин.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Практична теорія».  
 

 5.1. Практична робота № 5. Складання плану дендропарку, зони відпочинку.  

Інструктивна картка  

 1. Використовуючи карту-схему шкільного дендропарку, карти-схеми НПП, заповідних 

урочищ, довідкову літературу, фотосвітлини рекреаційних зон базового лісогосподарського 

підприємства виберіть лісові квартали для створення рекреаційних зон, враховуючи вид 

рекреації, тривалість, рекреаційне навантаження, рівень організації, рекреаційну місткість 

(ємність) природної території, лікувально-оздоровчі властивості лісу.  

 2. Виділіть види лісової рекреації: кемпінгова, повсякденна, спортивно-масові заходи, 

лісовий туризм, лісова екскурсія, пікніки, прогулянки, любительські промисли тощо.  

 3. Визначте цікаві об’єкти пізнавальної та екскурсійно-туристичної діяльності: ендемічні й 

реліктові види флори і фауни а також рослини-інтродуценти.  
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 4. Сплануйте архітектурні форми, які в майбутньому будуть діяти у пунктах рекреації.  

 5. Використовуючи знання з фізичної географії накресліть схему зони відпочинку чи 

дендропарку.  

 6. Оформіть практичну роботу.  

 Отримавши завдання, юні лісівники приступають до виконання практичної роботи.  

 Бесіда.  

 1. Охарактеризуйте роль лісу в організації відпочинку та оздоровленні населення.  

 2. В чому виявляється оздоровча й санітарно-гігієнічна функція лісу?  

 3. Доведіть, що ліс є фактором розвитку рекреаційної діяльності.  

 4. Охарактеризуйте рекреаційний потенціал рівнинних та гірських лісів.  

 5. Обґрунтуйте створення та облаштування рекреаційних зон.  

 6. Визначте еколого-економічні основи рекреаційного лісокористування.  
 

 5.2. Підбір літератури для виконання навчального проекту на тему: «Роль лісів в 

організації відпочинку та оздоровленні населення».  

 VІ. Підведення підсумків.  

 На сьогоднішньому занятті ми визначили значення і роль лісу в організації відпочинку та 

оздоровленні населення, ознайомилися з санітарно-гігієнічною функцією.  

 Довели, що ліс відіграє важливу роль у розвитку рекреаційної діяльності та організації 

сільського туризму, отримали знання про створення й облаштування найпростіших рекреаційних 

зон, навчилися практично складати план дендропарку, зони відпочинку, економічно 

обґрунтовувати їх створення.  

 Вихованці гуртка звітують про виконану практичну роботу.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Продовжити роботу над  навчальним проектом.  

 

Заняття 12  
 

 Тема. Заповідні території та їх значення для рекреаційного користування. Основні 

принципи раціонального використання лісів з оздоровчою метою. Правила поводження в 

лісових масивах під час відпочинку та при збиранні лікарської сировини, грибів, ягід.  

 Практична робота № 6. Вивчення територій і складання картосхеми використання 

рекреаційного потенціалу лісів України.  

 Мета. Дати поняття про заповідні території та їх значення для рекреаційного 

користування, основні принципи раціонального використання лісів з оздоровчою метою. Навчити 

розрізняти і характеризувати природні та біосферні заповідники, НПП, регіональні ландшафтні 

парки, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендропарки, зоологічні парки, 

парки-памятки садово-паркового мистецтва. Вивчити правила поводження в лісових масивах під 

час відпочинку та при збиранні лікарської сировини, грибів, ягід, навчити складати картосхеми 

використання рекреаційного потенціалу лісів України, заслухати й обговорити навчальний проект. 

Формувати уміння і навички визначення проблем довкілля, пропонуючи способи їх розв’язання.  

 Обладнання. Карти: екологічної ситуації в Україні, рослинності України, довідники, 

посібники, фізичні контурні карти, комп’ютерне забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Заповідні території, рекреаційне користування, принципи 

раціонального використання лісів, правила поводження в лісових масивах.  
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 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV.Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Визначення теми і завдань, самоперевірка підготовки до заняття. Забезпечення 

роздавальним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Мікрофон». 

 1. Дайте визначення понять «заповідні території», «рекреаційне користування».  

 2. Перерахуйте основні принципи раціонального використання лісів.  

 3. Які правила поводження в лісових масивах ви знаєте?  

 4. Чому, на вашу думку, в Україні щорічно збільшується кількість природоохоронних 

територій?  

 5. Із курсів природничих дисциплін пригадайте відомі вам заповідні території та дайте їх 

характеристику.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
 Сьогодні в Україні велике значення надається створенню заповідних територій та 

рекреаційних зон, розвитку сільського туризму для використання лісів як із оздоровчою метою, 

так і з естетичною. Щоб раціонально створювати такі території потрібно вивчити законодавчу 

базу, чітко знати «Правила поводження в лісових масивах під час відпочинку та при збиранні 

лікарської сировини, грибів, ягід». Крім того, потрібно мати елементарні знання для складання 

картосхем використання рекреаційного потенціалу лісів України, поняття про заповідні території, 

основні принципи раціонального використання лісів.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Практична теорія».  
 

 4.1. Заповідні території і їх значення для рекреаційного користування. Основні принципи 

раціонального використання лісів з оздоровчою метою. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 До категорій природно-заповідного фонду відносяться природні та біосферні заповідники, 

НПП, регіональні ландшафтні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, 

дендропарки, зоологічні парки, парки-памятки садово-паркового мистецтва.  

 Значний інтерес у населення викликають ботанічні сади й дендропарки, більшість з яких є 

екскурсійно-туристичними об’єктами і служать базою для розвитку екскурсійної діяльності, 

пізнавального та наукового туризму. Це найчисельніша група серед заказників і пам’яток 

природи. В Україні функціонує 35 дендропарків загальною площею 146,6 тис. га, з них 20 – 

загальнодержавного значення.  

 Рекреаційним ресурсом виступають також заповідно-мисливські угіддя, особливо в умовах 

зростання популярності мисливських та фіш-турів. Площа мисливських угідь лісомисливських 
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господарств Держагенства лісових ресурсів становить 1,1 млн. га. Крім того, значні площі 

мисливських угідь перебувають у віданні українського Товариства мисливців та рибалок.  

 Взаємодія людини з природою набуває дедалі більш виявленого негативного характеру і 

обертається деградацією лісових насаджень, зникненням біологічних видів. Біогенний компонент 

ландшафтних комплексів виступає найменш стійким до екзогенних впливів і, зокрема, 

рекреаційних. Охорона рослинних ресурсів в межах рекреаційних зон повинна здійснюватись в 

тісному контакті з лісооблаштувальними організаціями на основі науково-обґрунтованих 

нормативів. Особливе значення має вибір оптимальних навантажень на ландшафт.  

 Рекреаційне навантаження – динамічний показник безпосереднього впливу рекреантів, їх 

транспортних засобів, будівництва рекреаційних споруд на природні, ландшафтні комплекси. 

Розрізняють допустимі (оптимальні й гранично допустимі) та деструкційні (критичні і катастрофі-

чні) рекреаційні навантаження. Допустимі навантаження у природі зумовлюють зміни зворотного 

характеру, при яких ландшафтні комплекси здатні до самовідновлення, але при цьому тимчасово 

– як правило, на один вегетаційний період – втрачають деякі елементи і взаємозв’язки. При 

критичних і катастрофічних рекреаційних навантаженнях відбуваються незворотні зміни у лісових 

екосистемах, корінний злам їх ландшафтної просторово-часової структури.  

 Говорити про інтенсивність та динаміку рекреаційних навантажень доцільно в тому 

випадку, якщо зміна виду діяльності на лісових ділянках не призводить до зміни їх цільового 

призначення. Рекреаційне навантаження виражається кількістю людей (або людино-днів) на 

одиниці площі або рекреаційному об’єкті за певний проміжок часу (день або рік).  

 Визначення величин рекреаційних навантажень проводиться разовими вибірковими 

методами – моментним і хронометричним. Оптимальні та гранично допустимі рекреаційні 

навантаження на ландшафтні комплекси визначаються також методом моделювання на пробних 

площах. Суть даного методу полягає у проведенні обліку часу перебування рекреантів на 

вибраних ділянках, в основному, для обґрунтування й уточнення нормативів навантажень на 

ландшафтні комплекси відповідних територій. Після закінчення облікових робіт обчислюють 

середнє рекре-аційне навантаження на 1 га за день комфортного для рекреації періоду.  

 Допустимі рекреаційні навантаження змінюються в широких межах і залежать від індиві-

дуально-типологічної якості природних лісових комплексів (типу лісу), бонітету насадження, виду 

рекреаційної діяльності, крутизни рельєфу тощо. Так, рекреаційні навантаження детермінуються 

відповідно до їх бонітету таким чином: у насадженнях ІІ класу бонітету показники рекреаційного 

навантаження зменшуються на 10-15%, III – на 15-25%, ІV – на 20-25%. Також передбачається 

зниження норм навантажень при певних значеннях стрімкості схилу з використанням понижуючих 

коефіцієнтів: при крутизні 10-200– 0,8; 20-300– 0,6; 30-500 – 0,4; більше 5000 – 0,2.  

 Сума допустимих рекреаційних навантажень для кожної групи типологічних ландшафтних 

комплексів, що характеризується чисельністю відпочиваючих, які без шкоди для лісової 

екосистеми можуть перебувати на даній території протягом певного часу, становить рекреаційну 

місткість (ємність) природної території.  

 Однак, і величини рекреаційних навантажень, і рекреаційна місткість лісових територій, 

визначені експериментально, об’єктивні лише для територій, не пристосованих для відпочинку – 

неперетворених лісових комплексів. Наявність елементів рекреаційного благоустрою суттєво 

підвищує значення обох показників. До того ж, поява нових, більш агресивних видів лісового 

відпочинку з використанням різних засобів пересування – квадроцикли, джипи, гусеничний 
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транспорт, – вимагає перегляду традиційних поглядів до визначення оптимальних і допустимих 

величин рекреаційних навантажень та їх ємності.  

 Отже, у справі раціонального використання рекреаційних територій важливими є такі умо-

ви: по-перше, пряме й опосередковане регулювання чисельності відвідувачів і режиму їх поведін-

ки з урахуванням екологічної ємності лісових ділянок; по-друге, якщо за певних обставин регулю-

вання (обмеження) кількості рекреантів не є можливим (економічно-доцільним), слід здійснювати 

комплекс лісівничо-біологічних і організаційно-технічних заходів, пов’язаних із удосконаленням 

біоценозу та оптимізацією єдиної системи маршрутів, оглядових площадок, місць для розведення 

багать тощо, і розглядати його як постійну господарську одиницю; по-третє, регулювання 

діяльності осіб та організацій, які забезпечують лікування, відпочинок і туризм для певних 

категорій населення. Недостатньо поінформовані про вимоги охорони природи, вони нерідко 

неправильно розміщують споруди, руйнуючи гармонію природного середовища; не враховують 

екологічну ємність території, порушуючи правила водокористування й водовідведення, утилізації 

сміття; деструктивно щодо довкілля використовують транспорт та інші механізми тощо.  

 Дотримання відповідних науково-обґрунтованих норм використання лісових територій і 

правил поведінки забезпечує невизначено тривале використання ландшафтів для лікування і 

відпочинку, дозволить зберегти їх рекреаційну цінність. Підвищення стійкості лісових екосистем, 

ефективності охорони й збереження біотичних рекреаційних ресурсів, їх раціональне 

використання вимагають здійснення ряду відповідних господарських та охоронних заходів.  

 На сьогодні актуальним і необхідним стає режим обмеженого й збалансованого 

рекреаційного природокористування, організованого на принципах безперервності і 

невиснажливості з метою подальшого екологічно-сталого розвитку об’єктів рекреації та 

прилеглих лісових ділянок.  
 

 4.2. Правила поводження в лісових масивах під час відпочинку та при збиранні лікарської 

сировини, грибів, ягід. Розповідь з елементами бесіди. 

 Пригадайте, як потрібно поводити себе в природі.  
 

 Після коментарів вихованців гуртка, керівник озвучує правила.  

 1. Не галасувати.  

 2. Не смітити.  

 3. Сміття забирати з собою додому або закопувати.  

 4. Не ламати дерев та кущів.  

 5. Не нищити мурашників.  

 6. Не витоптувати трав’янисті рослини.  

 7. Не викидати сміття у воду.  

 8. У лісових масивах ходити обережно, щоб не наступити на змію.  

 9. Тіло і ноги повинні бути закриті.  
 

Правила протипожежної безпеки:  

 - не розводьте багать у лісі, окрім призначених для вогнищ місць (розводити вогнища 

дозволяється лише в безвітряну погоду та під постійним наглядом);  

 - намагайтесь не палити в лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна 

суха підстилка;  

 - не залишайте ганчірки, просочені бензином та іншими паливними речовинами, не 

експлуатуйте техніку й автомобілі з несправною паливною та іскрогасною системою;  
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 - не випалюйте суху рослинність на землях лісового, природно-заповідного фонду та на 

сільськогосподарських угіддях, які знаходяться поруч із лісом;  

 - не створюйте смітники в лісі й на прилеглих територіях, тим більше не підпалюйте їх;  

 - якщо розводите вогнище – слідкуйте, щоб від нього не розлітались іскри; 

 -  місця для розведення багать потрібно утримувати очищеними до верхнього шару ґрунту, 

обкопати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м;  

 - після закінчення відпочинку, обов’язково приберіть після себе побутові відходи та не 

забувайте ретельно залити вогонь водою або закидати піском.  

 Відповідно до законодавства, Правила пожежної безпеки в лісах є обов’язковими для 

виконання всіма громадянами, які з будь-яких причин перебувають у лісі. А порушення вимог 

пожежної безпеки в лісах тягне за собою адміністративну й кримінальну відповідальність та 

відшкодування винуватцями завданих збитків.  

 V. Закріплення знань.  
 

 Практична робота № 6. Вивчення територій та складання картосхеми використання 

рекреаційного потенціалу лісів України.  
 

 5.1. Завдання. Використовуючи таблицю, довідкові матеріали, відшукайте на еколо-

гічній карті України перераховані природно-заповідні об’єкти, Охарактеризуйте деякі з них.  
 

Природно-заповідні об’єкти України  

Назва. Рік 
заснування 

Площа, тис.  
га 

Природна зона. Адмін. область 

 

Природні заповідники 

Дніпровсько-Орільський 1990 3,8 Степ. Дніпропетровська 

Дунайські Плавні 1988 14,9 Степ, плавні. Одеська. 

Канівський 1931 1,0 Лісостеп Черкаська 

Карадагський 1979 2,9 Середземномор-
ські субтропіки 

Крим 

Кримський 1991 44,2 Кримські гори Крим 

Луганський 1968 1,6 Степ Луганська 

Медобори 1990 10,4 Лісостеп Тернопільська 

Мис Мартьян 1973 0,2 Південний берег 
Криму 

Крим 

Поліський 1968 20,0 Мішані ліси Житомирська 

Розточчя 1984 2,1 Лісостеп Львівська 

Український степовий 1961 1,6 Степ Донецька 

Ялтинський 1973 14,2 Кримські гори Крим 
 

Біосферні заповідники 

Асканія Нова 1921 11,1 Степ Херсонська 

Карпатський 1968 12,8 Українські 
Карпати 

Закарпатська 

Чорноморський 1927 57,0 Степ, Чорне море Херсонська та 
Миколаївська 

 

Національні природні парки 

Азово-Сиваський 1957 53,4 Степ Херсонська 

Винницький 1995 7,9 Українські 
Карпати 

Чернівецька 
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Карпатський 1980 50,3 Українські 
Карпати 

Івано-
Франківська 

Синевир 1989 40,4 Українські 
Карпати 

Закарпатська 

Шацький 1983 32,5 Мішані ліси Волинська 

Подільські Товтри 1996 26,1 Лісостеп Хмельницька, 
Тернопільська 

Мале Полісся 2013 8,8 Мале Полісся Хмельницька 

     

     

 

 5.2. Нанесіть перераховані природно-заповідні об’єкти на контурну карту.  
 

 5.3. Визначте природно-заповідні об’єкти місцевого значення. Опишіть, по можливості 

їх: форми рельєфу, рослинність та тваринний світ.  
 

 5.4. Спрогнозуйте можливість створення нових заповідних територій у вашій 

місцевості.  

 Після виконання роботи керівник гуртка пропонує тему навчального проекту «Заповідники. 

Національні природні парки свого регіону». Юні лісівники складають план виконання проекту, 

підбирають літературні джерела.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

 Вихованці гуртка самостійно підводять підсумки заняття, роблячи висновки про категорії 

природно-заповідного фонду, основні завдання природоохоронних територій, дають визначення 

понять «рекреаційне навантаження» і «рекреаційна місткість», характеризують умови раціо-

нального використання рекреаційних територій, озвучують правила поведінки в лісових масивах.  

 Вивчивши території та склавши картосхеми використання рекреаційного потенціалу лісів 

України, прогнозують і обґрунтовують створення нових заповідних територій у своїй місцевості.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 За бажанням, відшукати інформацію про найбільші природно-охоронні території Європи. 

Виконати навчальний проект на запропоновану тему.  

 

Заняття 13  
 

 Тема. Практична робота №7. Впорядкування дендропарку (парку відпочинку, 

шкільного саду тощо).  

 Мета. Закріпити знання про роль лісу в організації відпочинку і оздоровленні населення, 

форми організації відпочинку в лісових масивах, заповідні території і їх значення для рекреацій-

ного користування, навчитися обґрунтовувати створення й облаштування найпростіших рекреа-

ційних зон. Формувати уміння визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язання. 

Провести догляд за дендропарком, виконуючи комплекс агротехнічних і лісівничих заходів.  

 Обладнання. Садивний матеріал, штикові лопати, граблі, секатори, рукавиці.  

 Базові поняття та терміни. Дендропарк, заповідні території, рекреаційне 

користування, рекреаційні зони, форми організації відпочинку.  

 Тип заняття. Застосування знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  
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 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Підведення підсумків заняття.  
Хід практичної роботи  

 І. Організаційний етап.  

 1. Привітання. Забезпечення юних лісівників посадковим матеріалом, інвентарем.  

 2. Оголошення теми, мети.  

 3. Поділ гуртківців на групи, постановка завдань.  

 4. Інструктаж з БЖД.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. 

 1. Які природні об’єкти називаються дендропарками?  

 2. Перерахуйте головні види лісоутворюючих порід, що зростають у вашому дендропарку.  

 3. Визначте основні агротехнічні і лісівничі заходи, які необхідно виконати в дендропарку.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Будь-яку рекреаційну територію, після її створення необхідно утримувати, проводячи 

догляд за нею, виконуючи при цьому цілий комплекс агротехнічних і лісівничих заходів: створення 

сприятливих умов для росту й розвитку лісових культур, підтримання у належному стані доріжок, 

загорожі, ремонт території, видалення засохлих дерев і кущів та заміни їх новими тощо.  

 Сьогодні ми, під час виконання практичної роботи, займемося черговим упорядкуванням 

дендропарку.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 Практична робота проводиться за планом складеним керівником гуртка напередодні.  

Примірний план роботи.  

 1. Визначення видового складу і кількості випавших дерев та чагарників.  

 2. Заміна випавших рослин (садіння).  

 3. Інспекція доріжок, клумб, розарію, шкілки тощо. Визначення об’єму робіт і виконання їх.  

 4. Визначення необхідності мульчування рослин із поверхневою кореневою системою. 

При цьому визначається товщина опалого листяного покриву. Листя на зиму згрібати категорично 

заборонено.  

 5. Фарбування загорожі та інформаційних щитів і аншлагів. Їх ремонт (при необхідності).  

 6. Очистка доріжок від трав’яного покриву тощо.  

 7. Обкопування дерев.  

 8. Знищення сухих рослин та гілок на них.  

 План складається у відповідності до потреб виконання робіт. Склавши план, вихованці 

гуртка приступають до виконання роботи. 

 Практичну роботу можна виконувати як на території школи, так і в садах та парках 

різних відомств, міських парках, полезахисних лісосмугах.  

 V. Підведення підсумків заняття.  

 Після закінчення виконання завдань вихованці гуртка, окремо по ланках, звітують про 

виконану роботу.  
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Заняття 14  
 

 Тема. Основні показники продуктивності лісу. Практична робота № 8. Визначення 

показників продуктивності лісових масивів.  

 Мета. Закріпити знання про основні показники продуктивності лісу, навчитися їх 

визначати, довести вплив на продуктивність абіотичних та біотичних чинників, продовжувати 

формувати уміння роботи з картосхемами. Зробити відповідні висновки про вплив деяких 

факторів на продуктивність лісових масивів. Розвивати та використовувати логічне мислення для 

визначення показників продуктивності лісу, складання характеристики деревних ресурсів.  

 Обладнання. Підручники, посібники, картосхема земель ДЛФ, таблиці для визначення 

класу бонітету насіннєвих і порослевих насаджень, таблиця «Хід росту по масі (м3 на 1 га) 

соснових насаджень різної густоти» (за Г.Р. Ейтінгеном), додаткова література, фотодокументи, 

інтернет-ресурси.  

 Базові поняття та терміни. Продуктивність лісу, показники продуктивності, класи 

бонітету, біотичні та абіотичні фактори, картосхеми.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення  підсумків занятя.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання, перевірка готовності вихованців гуртка до проведення заняття.  

 Забезпечення роздавальним і дидактичним матеріалом, створення позитивного настрою 

на виконання роботи.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Бесіда.  

 1. Як ви вважаєте, що таке продуктивність лісу?  

 2. Від яких факторів вона залежить?  

 3. Як впливають на продуктивність лісів абіотичні та біотичні фактори?  

 4. Який із абіотичних факторів можна вважати головним?  

 5. Яка головна функція лісових масивів у народному господарстві?  

 6. Чи може впливати на продуктивність лісу система догляду за ним?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Однією з основних функцій лісу є забезпечення народногосподарського комплексу 

деревиною. Для науково-обгрунтованого ведення лісового господарства, формування 

лісонасаджень, потрібно вміти визначати їх продуктивність і фактори, що впливають на цей 

процес та застосовувати знання і вміння у практичній діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 Бонітет лісу - показник деревної продуктивності. Розповідь з елементами бесіди.  
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 Дайте визначення поняття «бонітет».  
 

 Боніте́т лісу (лат. Bonitas - добротність) - показник деревної продуктивності залежно від 

ґрунтових умов.  
 

 Пригадайте трофогенний екологічний ряд. Дайте його характеристику.  
 

 За продуктивністю лісостани поділяють на п’ять класів бонітету, що позначаються 

римськими цифрами.  

 До І класу відносять найпродуктивніші насадження, до V - найменш продуктивні. Якщо 

продуктивність лісостанів вища за І або нижча за V клас, то до римської цифри додають літерні 

позначення (наприклад, Iа, Iб, Vа, Vб тощо).  

 Бонітет лісу можна визначати за загальним запасом деревини або за середнім її 

приростом, але найбільш вживаним показником продуктивності лісу є середня висота дерев 

першого ярусу лісового насадження у певному віці. Знаючи середню висоту і вік дерев, за 

таблицями класів бонітету знаходять бонітет насадження.  

Розподіл соснових деревостанів насіннєвого походження за класами бонітету на підставі 

середнього віку та висоти виглядає так (Див. Таблицю за Орловим М. М.,1911):  
 

Розподіл соснових деревостанів насіннєвого походження за классами бонітету 

Середній вік насаджень, 
років 

Висота насаджень за класами бонітету, м  

Iа I II III IV V Vа 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

6-5 
12-10 
16-14 
20-18 
24-21 
28-24 
30-26 
32-28 
34-30 
35-31 

  5-4 
  9-8 
 13-12 
17-15 
20-18 
23-20 
25-22 
27-24 
29-26 
30-27 

  4-3 
  7-6 
11-10 
14-13 
17-15 
19-17 
21-19 
23-21 
25-23 
26-24 

  3-2 
  6-5 
  9-8 
12-10 
14-12 
16-14 
18-16 
20-17 
22-19 
23-20 

2-1 
4-3 
7-6 
9-8 
11-9 

13-11 
15-12 
16-14 
18-15 
19-16 

- 
2 

5-4 
7-5 
8-6 
10-8 
11-9 

13-11 
14-12 
15-13 

- 
1 

3-2 
4-3 
5-4 
7-5 
8-6 
10-7 
11-8 
12-9 

  

 Для визначення класу бонітету насіннєвих і порослевих насаджень встановлені окремі 

таблиці, оскільки інтенсивність їхнього росту не є однаковою (насіннєві в ранньому віці ростуть 

повільніше). У різновікових насадженнях при встановленні бонітету за основне приймають 

старше покоління дерев, навіть якщо його запас менший, ніж у молодших поколінь.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Виконання практичної роботи № 8. Практична робота виконується в групах за 

інструктивною карткою.  
 

 Від яких факторів залежить бонітет лісу?  
 

Інструктивна картка  

 1. За картосхемою земель ДЛФ та таксаційними матеріалами визначте:  

 а) типи ґрунтових відмін;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 б) типи лісонасаджень;  

 в) вік, породу, особливості деревної породи (світлолюбні, тіньовитривалі, швидкорослі 

породи тощо);  

 г) умови місцезростання;  

 д) кліматичні фактори;  

 ж) умови зволоження;  

 з) густоту деревостану.  

 2. Використовуючи підручники, посібники, картосхему змель  ДЛФ, таблиці для визначення 

класу бонітету насіннєвих і порослевих насаджень, таблицю «Хід росту по масі (м3 на 1 га) сосно-

вих насаджень різної густоти» (за Г. Р. Ейтінгеном), додаткову літературу, фотодокументи, 

інтернет ресурси, визначте  та спрогнозуйте продуктивність одного гектара лісу (тип лісонаса-

дження вибирається довільно). Із таблиці видно, що в соснових деревостанах насіннєвого похо-

дження висота деревостану залежить від віку і зростає у Іа класі бонітету від 6 у десятирічному 

віці до 35 м у віці 100 років, а в V та Vа  класі в перші 10 років суттєвий приріст відсутній і т.і.  

 3. Оформлення практичної роботи.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Виконавши практичну роботу, гуртківці роблять висновки про продуктивність лісу і її  

залежність від багатьох чинників. Тому, формуючи лісові насадження, потрібно їх враховувати.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Підготуватися до екскурсії у борові насадження.  

  

   Заняття 15  /Екскурсія/  
 

 Тема. Екскурсія до хвойного лісу для ознайомлення з його оздоровчою дією.  

 Мета. Поглибити знання про бори, їх рослинність і тваринний світ, продовжувати 

формувати наукові поняття та терміни, вивчити оздоровчу дію таких лісових масивів, поглибити 

знання і вміння користуватися компасом, читати картосхеми, прогнозувати створення 

рекреаційних зон. Розвивати вміння досліджувати природні об’єкти.  

 Обладнання. Записники, компаси, схема маршруту, картосхема лісових масивів, 

фотоапарати.  

 Базові поняття та терміни. Наукові поняття. Бори. Оздоровча дія лісових масивів, 

рекреаційні зони, компас, картосхема.  

 Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 V. Проведення  екскурсії.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності юних лісівників до екскурсії. Ознайомлення з темою, 

метою заняття, схемою маршруту та завданнями екскурсії.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  
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 Бесіда.  

 1. Які насадження називаються борами? Чим вони характеризуються?  

 2. Чи розвинутий у борах підлісок? Які чагарникові види його формують?  

 3. Які види трав’янистих рослин найчастіше можна зустріти у борах?  

 4. Що таке фітонциди? Який їхній вплив на навколишнє середовище?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Соснові ліси України займають перше місце за лісопокритою площею серед інших 

лісоформуючих видів. Вони поширені в Центральному і Малому Поліссі, займають лівобережні 

піщані тераси Сіверського Дінця, Десни, Дніпра тощо. По цих терасах вони далеко вклинюються 

на південь у степову зону. Відомі великі острівні масиви сосни серед степів: Кременецький бір у 

Луганській області, Ізюмський у Харківській, Черкаський бір, Новомосковський бір у 

Дніпропетровській області.  

 За межами України сосна займає широчезний ареал у різних кліматичних і ґрунтових 

умовах. Характеризуються бори й значною оздоровчою дією. Більшість лікувальних закладів 

розміщені у соснових лісах. Тому знання біогеоценозів борів та вміння їх характеризувати має 

велике значення для людини, особливо для лісівника.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 Інструктаж з Правил дорожнього руху та поводження в лісових масивах проводить 

керівник гуртка.  

 V. Проведення екскурсії. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

  Завдання екскурсії.  

 1. Визначити на картосхемі бори, типи ґрунтових відмін.  

 2. Візуально визначити ярусність і приблизний вік лісового насадження, дерев’янисту та 

трав’янисту рослинність.  

 3. Охарактеризувати оздоровчу дію борів.  

 Рухаючись до лісу, юні лісівники переконуються в тому, що сосна – світлолюбна і формує 

перший ярус, довговічна порода, відомі дерева, які дожили до 450 років.  

 Звертаючи увагу на рослинність, відзначають, що вологі екотопи з більш розвинутими 

дерново-підзолистими ґрунтами й нестійким водним режимом займають зеленомохові соснові 

ліси. Вони вкривають підвищені елементи слабопогорбованого рельєфу та плескаті вирівняні 

ділянки річкових терас. Їхні ценози характеризуються одноярусним деревостаном, утвореним 

переважно сосною звичайною віком 40-90 років, яка піднімається вгору на 20-22 м. У другому 

ярусі спостерігаємо невелику домішку, яку  становлять дуб звичайний і береза повисла. Відзна -

чаємо, що підлісок не виражений, поодиноко зростають крушина ламка та горобина звичайна.  

 Трав’яно-чагарниковий покрив – нещільний, переважно складений бореальними видами 

без чіткого домінування якогось із них. Добре розвинений моховий ярус, який утворює майже 

суцільний килим. Окремі, невеликі за площею плями в наземному покриві утворюють плауни. 

Найбільш поширений з них плаун булавовидний.  

  Спостерігаємо, що низинні рівнини займають соснові ліси чорницеві.  

 Соснові ліси лишайникові характерні для борових терас із хвилястим рельєфом. Їм 

властивий одновидовий деревостан, складений низькобонітетною сосною. Підлісок не 

формується, трав’яний покрив нещільний.  

 Пригадуючи характеристику голонасінних, вихованці гуртка констатують, що у хвойних 

лісах під час грози виділяється озон.  
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 Пригадайте, як використовують сосну звичайну в науковій та народній медицині.  
 

 Сосна звичайна – лікарська рослина. У корі міститься невелика кількість дубильних 

речовин і гуми. Із хвої вилучають соснове масло й вітамін С, які використовуються у медицині.  У 

насінні утримується до 30-33% жирних масел. Крім того, хвоя виділяє фітонциди, які стерилізують 

повітря. Бруньки сосни містять 0,3% леткої олії, до складу якої входять терпени: пінен, лимонен, 

феландрен, борнеол, борнілацетат, церандіол, а також гіркота  цініпікрин, флавоноїди, смолисті 

речовини, мінеральні солі, дубильні речовини та ін.  

 Заготовляють бруньки сосни звичайної, збираючи їх ранньою весною, коли на них ще не 

почали розходитися верхівкові лусочки. Сировину сушать у теплих, добре провітрюваних  примі-

щеннях, розстилаючи тонким шаром. Зберігають висушені бруньки в щільній паперовій тарі.  

 Настоянка соснових бруньок рекомендується як антисептичний і відхаркувальний засіб 

при ураженні органів дихання, а також при циститі, пієліті.  

 При ларингіті, фарингіті, трахеїті, бронхіті проводять інгаляції. Діє спазмолітично й 

протимікробно.  

 Екстракт глиці використовують для лікувальних ванн.  

 Скипидар, що добувається із живиці сосни, застосовується зовнішньо при ревматизмі, 

невралгії, подагрі. Дьоготь призначають зовнішньо для лікування шкірних захворювань у вигляді 

мазі, сірчанодегтярного мила. Спиртову настойку бруньок застосовують при туберкульозі.  

 У сосново-чорницевих лісах зростає велика кількість лікарських рослин: чорниця 

звичайна, малина звичайна та інші.  

 Бори - лісові насадження, що характеризуються значною кількістю мурашників, мешканці 

яких вважаються санітарами лісу.  

 Юні лісівники занотовують побачене, роблять фотосвітлини.  

 Крім борів, у вашій місцевості можуть траплятися субори. В такому випадку 

спостереження виконуються згідно плану екскурсії, після чого проводиться порівняльний 

аналіз дослідження.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 Підсумки підводять самостійно, проводячи дискусію.  

 VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Оформити звіт про екскурсію. Повторити тему «Бори. Типологія соснових лісів».  

 

Заняття 16  
 Тема. Бори, як символи вічності та довголіття. Охорона навколишнього 

середовища. Міжнародний рівень охорони фіторізноманіття. Червона книга МСОП, 

Бернська конвенція, Вашингтонська конвенція СІТЕS. Історія садово-паркового мистецтва. 

Формування екологічної мережі України.  

 Заповідники. Національні природні парки. Основні завдання НПП.  

 Мета. Закріпити поняття «бори», опрацювати документи про охорону навколишнього се-

редовища, вивчити міжнародний рівень охорони фіторізноманіття, етапи формування екологічної 

мережі України, історію садово-паркового мистецтва. Заповідники. Національні природні парки. 

Основні завдання НПП. Розвивати вміння визначати проблеми довкілля, способи їх розв’язання.  

 Обладнання. Навчальна, науково-популярна література, Червона книга України, 

природоохоронні документи, комп’ютерне забезпечення, «Екологічна карта України», олівці, 

контурні карти.  
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 Базові поняття та терміни. Бори, міжнародний рівень охорони, Червона книга, 

Бернська конвенція, Вашингтонська конвенція СІТЕS. Заповідники. Національні природні парки. 

Основні завдання НПП.  

 Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 V.  Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності до проведення заняття, забезпечення роздавальним та 

дидактичним матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Фронтальна бесіда.  

 1. Чому, на вашу думку, навколишнє середовище потрібно охороняти?  

 2. З якими документами про охорону навколишнього середовища ви знайомилися на 

уроках біології?  

 3. Що вам відомо про Червону книгу України?  

 4. Охарактеризуйте Зелену книгу вашої області, які види рослин та тварин до неї 

занесені?  

 5. Назвіть відомі вам природоохоронні території.  

 6. Дайте визначення понять «заповідники», «національні природні парки».  

 Яка між ними різниця?  

 7. Які з них розташовані найближче до вашого населеного пункту?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 За умов інтенсивного використання природних ресурсів  екосистема втрачає свою 

унікальну здатність до самовідновлення. З кожним роком рослинний і тваринний світ прогресивно 

втрачає різноманіття й цілісність. Для його збереження та науково-обґрунтованого ведення 

природоохоронної роботи ми повинні володіти інформацією про формування екологічної мережі 

України, охорону навколишнього середовища, знати природоохоронні документи, щоб правильно 

ними користуватися. Вміти визначати заповідники, національні природні парки та їх основні 

завдання. На сьогоднішньому занятті ми ознайомимося із загальнодержавним і міжнародним 

рівнем охорони фіторізноманіття.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки».  
 

 4.1. Бори, як символи вічності й довголіття.  
 

 1. Вихованці гуртка характеризують по групах типи борів:  

 а) зеленомохові;  

 б) чорницево-зеленомохові;  

 в) чорницеві;  
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 г) лишайникові;  

 д) орлякові;  

 ж) квасеницеві та зірочникові соснові ліси.  

 2. Обґрунтовують висновки про бори, як символи вічності та довголіття.  
 

 4.2. Охорона навколишнього середовища. Міжнародний рівень охорони 

фіторізноманіття. Червона книга МСОП, Бернська конвенція, Вашингтонська конвенція 

СІТЕS. Розповідь із демонстрацією природоохоронних документів.  
 

 Охорона навколишнього середовища. За сучасних умов інтенсивного використання 

природних ресурсів людина завдає шкоди глобальній екосистемі, яка поступово втрачає свою 

унікальну здатність до самовідновлення. Під господарським впливом нині перебуває понад 50% 

поверхні суші.  

 З кожним роком рослинний і тваринний світ прогресивно втрачає різноманіття і цілісність. 

Разом із тим значення для людства того чи іншого виду в майбутньому не можна пере-дбачити. 

Тому необхідно прагнути зберегти всі види, які нині існують. Таку мету ставлять перед собою 

созологічні кадастри, зокрема Червоні книги та різноманітні природоохоронні документи.  

 (Прим. Созологія – наука про охорону природи, яка є комплексною дисципліною, що 

розробляє загальні методи і принципи збереження та відновлення природних ресурсів. Як 

головні розділи включає охорону земель, вод, атмосфери, рослинного й тваринного світу та 

природних комплексів.)  

 Червоні книги звертають увагу людства на неповторність усього живого на Землі, на 

важливість принципу взаємозалежності і рівноваги в природі. Охорона рідкісних видів може 

здійснюватися сьогодні на трьох рівнях – міжнародному, національному та регіональному.  
 

Міжнародний рівень охорони фіторізноманіття  

 Червона книга Міжнародної спілки охорони природи.  

 Перша Червона книга створена під егідою Міжнародної спілки охорони природи (МСОП). 

Ця організація заснована в 1948 р. за ініціативою вчених всього світу на Міжнародній конференції 

в м. Фонтебло (Франція). До її складу входять 74 країни, близько 1000 установ і 10000 експертів. 

Вищий Орган управління МСОП – Генеральна Асамблея. Офіційним програмним документом із 

1979 р. є «Всесвітня стратегія охорони природи».  

 Основними завданнями МСОП є:  

 - керівництво світовим природоохоронним рухом, метою якого є підтримка цілісності й 

різноманіття охорони природи;  

 - залучення фінансових інвестицій на проекти з охорони навколишнього середовища, 

організація тренінгів з охорони природи;  

 - проведення фахових консультацій щодо моніторингу стану навколишнього природного 

середовища.  

 Впродовж останніх 15 років МСОП на регулярній основі – з періодичністю у кілька років 

проводить оцінку та переоцінку охоронного статусу видів за новою системою категорій (2012 р.).  
 

Європейський червоний список рослин  

 За оцінкою МСОП з 32000 видів рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світі, 

більше 800 із них поширені в Європі. Тому, беручи на себе міжконентальні, регіональні й 
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національні зобов’язання, європейські країни поставили за мету зупинити подальшу втрату 

біологічного різноманіття.  

 На підставі аналізу національних списків рідкісних та зникаючих видів Європейською 

економічною комісією ООН, за участю МСОП, у 1991 р. підготовлено Європейський червоний 

список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі. До 

Європейського червоного списку з 20000 судинних рослин увійшли 1826 раритетних видів.  
 

Міжнародні конвенції у сфері охорони довкілля  

 Одним із основних механізмів у галузі міжнародного співробітництва стали багатосторонні 

природоохоронні конвенції.  
 

Конвенція про охорону дикої фауни та флори і природних середовищ  

існування в Європі (Бернська конвенція)  

 Основними завданнями Бернської конвенції є:  

 - забезпечення охорони дикої фауни і флори та природних середовищ існування;  

 - сприяння міжнародному співробітництву у природоохоронній сфері;  

 - моніторинг та контроль стану видів, які знаходяться під загрозою зникнення;  

 - допомога у виданні законодавчих актів і проведенні наукових досліджень із охорони 

природи.  

 Бернська конвенція була підготовлена Радою Європи. Рішення про її заснування прийнято 

резолюцією Ради міністрів Ради Європи у 1976 році.  
 

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори, що  

перебувають під загрозою зникнення (Вашингтонська конвенція, СІТЕS)  

 Це основний механізм контролю та регулювання торгівлі рідкісними і вразливими видами 

тварин а також рослин у всьому світі. Прийнята в 1973 р. у Вашингтоні та вступила в силу 1 

липня 1975 р. Членами Конвенції є 154 держави, включаючи й Україну. Штаб-квартира - в Женеві 

(Швейцарія).  

Всесвітня конвенція про біологічне різноманіття  

 Була підписана на Конференції в Ріо і стала базовим міжнародним документом, що має 

юридичну силу і регламентує зусилля світового суспільства в галузі збереження біорізноманіття. 

Ця Конвенція залишалася відкритою для підписання до 4 червня 1993 р., а на сьогоднішній день 

її підписали 168 сторін.  
 

Пан-Європейська стратегія збереження біологічного 

та ландшафтного різноманіття 

 Цей документ був підготовлений і прийнятий у 1995 р. на Конференції Міністрів 

навколишнього середовища Європейських держав під егідою Ради Європи та Європейської 

Економічної комісії ООН (м.Софія).  

 Основні цілі програми Стратегії:  

 - суттєве зменшення загроз для біологічного та ландшафтного різноманіття Європи;  

 - створення умов для відновлення порушених біосистем;  

 - зміцнення екологічної цілісності всієї Європи;  

 - забезпечення всебічної участі громадськості в зусиллях щодо збереження біологічного 

та ландшафтного різноманіття.  

 Сьогодні стратегію підтримують 55 країн-учасниць.  
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 Національний рівень охорони фіторізноманіття  

 Керується загальнодержавною Програмою збереження біорізноманіття України на 2007-

2025 роки, затвердженою Кабінетом Міністрів України у 2004 році й Червоною книгою України, 

яка включає 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів.  

 За природоохоронним статусом види, занесені до Червоної книги , розподілені за такими 

категоріями:  

 - зниклі – види, щодо яких відсутня будь-яка інформація про наявність в Україні, в природі 

чи спеціально створених умовах;  

 - зниклі в природі види, але збереглися в спеціально створених умовах;  

 - зникаючі - види під загрозою зникнення;  

 - вразливі – види, які можуть бути віднесені до категорії зникаючих;  

 - рідкісні – види відомі з небагатьох місцезростань;  

 - неоцінені – види, що можуть належати до категорії зникаючих, вразливих, рідкісних;  

 - недостатньо відомі – види, які потребують подальших досліджень.  
 

 4.3. Історія садово-паркового мистецтва. Формування екологічної мережі України. 

Розповідь.  

 

 Історія садово-паркового будівництва на території України губиться у глибині віків і 

насичена багатьма фактами та подіями, які в одній статті висвітлити досить складно. У процесі  

становлення мережі штучних заповідних парків, як зазначає С.Ю. Попович (2007),  визначну роль 

відіграли державний лад, церква, наукові і громадські товариства, меценати та ін. Яскравим 

прикладом є парк «Болдині гори» у Чернігівській області, заснований на базі старовинних 

пралісів і древніх курганів  ІX та X ст., – традиційному місці поховань чернігівських князів і їх 

дружинників, котрі загинули в боротьбі з ворожими навалами. У XIII–XV ст. гальмування 

економічного та культурного розвитку на території нашої країни було зумовлене татаро-

монгольським пануванням. Проте, з відновленням зруйнованих міст і сіл відроджувалося й 

садівництво та паркобудівництво.  

 Чимало декоративних садів і парків виникло в XVI–XVII ст. у феодальних володіннях на 

Правобережжі України, зокрема й на Волині. Багато старовинних парків було побудовано саме в 

кінці XVII ст. (Лизогубівський парк у Чернігівській області) і упродовж XVIII ст. (Любешівський парк 

у Волинській, Городницький та Івницький у Житомирській областях) для російської придворної 

знаті й можновладців. В цей же час створено величний палац у Батурині. В Українському Поліссі 

найбільш продуктивним періодом створення садів і парків став період першої половини XIX 

століття. Характерна його риса – захоплення колекціонуванням рослин та створення перших 

арборетумів і дендраріїв. Видовий склад дендроекзофлори регіону збільшувався завдяки 

створенню при університетах та інших навчальних закладах ботанічних садів.  

 Залишки деяких із них збереглися до сьогодні (Андрушівський, Клеванський).  

 У другій половині XIX ст. з розвитком лісокультурної справи в Україні в лісові насадження 

вводили нові види деревних рослин. В Українському Поліссі помітну роль у цьому відіграло 

Фастівське лісництво на Київщині.  

 Після націоналізації маєтків, починаючи з 1918 року, більшість парків перейшло у 

державну власність. Садово-паркове будівництво більше спрямовувалося на створення об’єктів 

для задоволення рекреаційних потреб, вшанування пам’яті учасників Громадянської та Другої 
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світової воєн з обов’язковим створенням відповідних обелісків, зокрема на міждержавному рівні. 

В Україні здійснювалась велика робота по бережливому природокористуванню.  

 Особливо вона посилилася з кінця 60-х років. Значна увага стала приділятися боротьбі за 

підвищення родючості ґрунтів, їх рекультивації, заходам по ліквідації забруднення водного та 

повітряного середовища, збереженню лісів, розширенню зелених зон міст і сіл. У багатоплановій 

роботі по охороні природи певне місце належить державним природним національним паркам.  

Українські вчені були піонерами у розробці основ організації природних національних парків. І 

хоча перші національні парки були створені в Прибалтиці, внесок нашої республіки в цю справу 

має велике науково-методичне значення.  

 Організація в 1980 році Карпатського й у 1983 році Шацького державних природних 

національних парків поклала основу створенню в республіці мережі об’єктів, природні багатства й 

краса яких будуть служити нинішнім і майбутнім поколінням.  

В Україні існують також парки, котрі мають дендрологічне значення. Серед них 

Тростянецький на Чернігівщині, «Софіївка» на Черкащині, «Олександрія» на Київщині та інші.  

У ХХ столітті крім національних з’явилися «народні», «природні», а також «регіональні 

парки». Їх організатори й керівники ставили за мету як охорону окремих природних об’єктів, так і 

збереження великих площ антропогенних ландшафтів. Одні з них були визначені як заповідні 

територї, закриті для масового відвідування, інші – навпаки, як місця відпочинку. 

Тривалий час серед вчених не було єдиної думки щодо визначення поняття «національний 

парк». У 1969 році в столиці Індії – Делі на Х Генеральній асамблеї Міжнародної спілки охорони 

природи і природних ресурсів було погоджено, що в національному парку має бути досить велика 

територія, що включає у собі одну чи кілька екологічних систем із більш-менш первісною приро-

дою, вилучену для регламентованого відвідування з рекреаційною і культурно-освітньою метою.  

 Отже, узагальнюючи особливості формування мережі, а також зважаючи на історичний 

період генезису, всі штучні заповідні парки умовно можна розділити на чотири групи:  

 1) маєткові сади і парки,  створені на базі природного рослинного покриву;  

 2) парки сакрального та меморіального значення;  

 3) рекреаційного призначення;  

 4) колекційні ділянки.  
 

 4.4. Заповідники. Національні природні парки. Основні завдання НПП. Розповідь.  
 

 Формуваня екологічної мережі України, відповідно до вимог Європейського Союзу, 

передбачає збільшення кількості природоохоронних територій та забезпечення зв’язку між ними. 

Заповідники, національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-

освітніми, науково-дослідними установами і входять до природо-заповідного фонду.  

 Дендропарк «Олександрія». Історія парку починається з того періоду, коли коронний 

гетьман Франциск Ксаверій Браницький, здобув від польського короля у довічне спадкове 

володіння велику територію на Білоцерківщині, так зване білоцерківське староство. Браницький 

оселився тут і побудував великий розкішний парк, який пізніше назвав ім’ям своєї дружини 

Олександри. На його будівництво й облаштування було витрачено понад 4 млн. крб. золотом, не 

рахуючи дармової праці кріпаків.  

 Будівництво парку почалось у 1797 р. (за деякими даними — в 1793 р. та навіть раніше). 

Олександрійський парк створювався за планом та під безпосереднім керівництвом відомого тоді 

в Росії і за кордоном архітектора-паркобудівника Мюффо, який будував його в ландшафтному 
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стилі, чому сприяли природна діброва, рельєф місцевості та річка Рось.  До реформ 1861 р. були 

розплановані й впорядковані лише центральна й східна частини парку. У ХІХ ст. в північній 

частині парку створено паркові й декоративні насадження біля самого палацу.  

 В часи громадянської війни та іноземної інтервенції парк було дуже спустошено, знищено 

окремі архітектурні споруди та велику кількість декоративних насаджень. Через відсутність 

догляду все заросло бур’яном. Але в травні 1922 р. Київський Губвиконком оголосив парк 

надбанням республіки й перейменував його на «Заповідник Олександрія». Парк починають 

відбудовувати аж до Другої світової війни. У 1947 р. роботи по відновленню парку продовжилися.  

 Дендропарк «Софіївка» знаходиться в Умані. Створення всесвітньо відомого заповідного 

парку започатковано в 1796 р. місцевим магнатом - графом С. Потоцьким і названо на честь його 

дружини Софії. Потоцький вирішив відтворити на околицях Умані природу й міфи Еллади – 

батьківщини Софії. Керувати будівництвом парку був запрошений талановитий польський 

інженер Л. Метцель.  Але дійсними творцями «Софіївки» стали тисячі кріпосних селян, зігнаних 

до Умані з усіх володінь графа. Руками цих людей, чиї імена не збереглися, на місці балки, 

вздовж річки Кам’янки, створювалася ця «поема з каменю, зелені, води й скульптур». Ними були 

викопані ставки, створені гроти й підземні ходи, архітектурні споруди, насаджено десятки тисяч 

дерев й кущів. Славиться Софіївка Долиною гігантів, Терасою муз, Кавказькою гіркою, Малою 

Швейцарією, Англійським парком, Грибком, Великим каскадом та іншими неповторними живими 

пейзажами. Щодня над створенням парку працювало, майже сім років, в середньому 800 кріпаків. 

Відкриття парку відбулося в 1802 р.  

 Нині у дендропарку «Софіївка» (площею в 155 га) зростає понад 670 видів і форм порід 

дерев та кущів, 586 видів і форм трав’янистої рослинності. Це такі екзоти як кипарис болотяний, 

туя західна, софора японська, оксамит амурський та інші. Тут зростає понад 150 сортів троянд . 

 Карпатський державний національний природний парк.  

 Карпатський національний природний парк - перший і один з найбільших в Україні 

національних природних парків був створений постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 

1980 р. № 376.  Ще у 1921 р. у межах його нинішньої території на площі 447 га створено резерват 

для охорони Чорногірських пралісів. Частина нинішньої території парку з 1968 по 1980 рр. 

входила до складу Карпатського державного заповідника, від якого під час створення парку були 

відокремлені Говерлянське і Високогірне лісництва.  

 Сьогодні площа парку становить 50495,0 га, з них у постійному користуванні  знаходиться 

38322,0 га. Його територія простягається на 55 км з півночі на південь і на 20 км із заходу на схід. 

Переважна частина території парку знаходиться в межах абсолютних висот - 500-2000 м н.р.м. У 

межах парку знаходиться найвища точка України - вершина гори Говерла.  
 

 З курсу «Географії України» пригадайте висоту Говерли (2061 м н.р.м.).  
 

 Карпатський національний природний парк був створений з метою збереження типових 

для Чорногори та Горган гірських і долинно-річкових природних комплексів, цінних історичних, 

архітектурних та етнографічних пам’яток,  для проведення наукових досліджень в галузі охорони 

довкілля, створення умов для відпочинку й оздоровлення населення, пропаганди природо-

охоронних знань і екологічного виховання.  

 За функціональним зонуванням території, заповідна зона парку складає 11401,4 га, зона 

регульованої рекреації - 25953,1 га, зона стаціонарної рекреації - 106,6 га, господарська зона 

13033,9 га. До заповідної зони входять найцінніші пралісові, субальпійські та альпійські ділянки, 
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на яких масово зростають ендемічні й реліктові види рослин, знаходяться верхів’я витоків приток 

Прута і Чорного Черемоша, а також інші унікальні ділянки, які відіграють вирішальну роль у 

стабілізації гідрологічної обстановки регіону.  

 Парк розташовано у верхній частині басейну р. Прут і середній - р. Чорний Черемош.  

 В геоструктурному плані його територія входить до складу Чорногірської та Скибової зон 

Карпатської складчастої області, де на поверхню виходять товстошарові пісковики, чорні аргіліти, 

глинисто-пісковий фліш та інші геологічні відклади. Вона репрезентує райони середньогірських 

Скибових Горган з характерними кам’янистими розсипами, Ясинсько-Верховинської міжгірної 

котловини з м’якими обрисами і плоскими вершинами гір та Чорногірського масиву з високими 

хребтами, що тягнуться з північного заходу на південний схід з характерними особливостями 

рельєфу: наявністю слідів давнього зледеніння - великих за розмірами давньольодовикових 

морен і карів, заповнених кришталево чистою водою.  

 Вершини гір округлі або куполоподібні, схили в нижніх частинах пологі, а у верхніх - круті. 

У межах парку виділяються бурі гірсько-лісові, гірсько-підзолисті, гірсько-лучні і дернові типи 

ґрунтів. Ландшафтне різноманіття представлене низькогірськими флешовими крутосхилими 

хребтами з бурими гірсько-лісовими та дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами; 

середньогірськими і високими давньольодовиковими флешовими крутосхилими хребтами з 

полонинами, на яких переважають бурі гірсько-лісові щебенюваті та гірсько-торф’яно-буроземні 

ґрунти, гірські галечникові, гравійно-піщані та суглинисті заплави. Клімат характеризується як 

перехідний від помірно теплого західноєвропейського до континентального східноєвропейського. 

Середньорічна температура повітря становить +6°С із зниженням у високогір’ї, річна кількість 

опадів збільшується з висотою від 800 до 1400 мм, снігу випадає до 50 см, а в окремі роки до 2 м.  

 Головною водною артерією території парку є річка Прут. Вона бере початок біля підніжжя 

Говерли й протікає по території парку 50 км. Численні притоки Прута, такі як Прутець 

Чемигівський, Прутець Яблуневський, Женець, Жонка, Піги, Кам’янка утворюють багато порогів 

та водоспадів. Тут розташований найбільший в Українських Карпатах водоспад Гук, висота якого 

перевищує 84 м. Особливою красою відзначаються озера льодовикового походження - Марічейка 

(1 га) у підніжжі гори Шурин-Гропа та Несамовите (0,5 га) під горою Туркул.  

 Загалом озера субальпійського поясу заболочуються внаслідок наростання сфагнових 

плавів від їх країв до середини, що становить неабиякий інтерес для вчених.  

 В Карпатському національному парку охороняються всі типи фітоценотичних комплексів 

лісового (крім поясу дубових лісів), субальпійського та альпійського поясів, що є характерними 

для гірських систем Центральної Європи. Більша частина території вкрита буковими, 

смерековими, ялицевими, сіровільховими та мішаними лісами, зрідка трапляються 

клейковільхові, березові і соснові ліси. Найпоширенішими є буково-ялицево-смерекові та чисті 

смерекові ліси, в яких часто ростуть явір, ясен, в’яз гірський. Вище верхньої межі лісу 

сформувалося типове криволісся із сосни гірської, вільхи зеленої та ялівцю сибірського в 

комплексі з луками, чагарничниками, мозаїкою мохів та лишайників.  

 На території парку зростає 1260 видів вищих спорових і судинних рослин, з яких 155 видів 

- мохоподібні.  

 До Червоної книги України занесено 80 видів рослин: рододендрон східнокарпатський, 

арніка гірська, родіола рожева, сон білий, ліннея північна, баранець звичайний, плаун річковий, 

сосна кедрова, журавлина дрібноплода, значна кількість видів зозулинцевих, що трапляються на 
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післялісових луках і верхових болотах, та ін. Три види рослин занесено до Європейського 

червоного списку: борщівник карпатський, медунка Філярського і первоцвіт полонинський.  

 У парку зареєстровано зростання 29 ендемічних видів рослин, серед яких 12 

загальнокарпатських (вечірниця біла, грушанка карпатська, молочай карпатський тощо) та 13 

південнокарпатських (аконіт низький, волошка карпатська, фіалка відхилена тощо) ендемів. 

Найбільше ендеміків і реліктів зустрічається на Чорногорі. На території парку зберігаються також 

найбільші за площею в Українських Карпатах реліктові угруповання сосни звичайної, берези 

повислої та частково сосни кедрової, єдине місце зростання якої знаходиться на Чорногорі, в 

урочищі Кедрувате. Загалом до Зеленої книги України занесено 32 рослинних угруповання: 3 

лісових, 4 чагарникових, 12 лучних та 9 болотних.  

 Різноманіття ландшафтів території національного парку зумовлює і різноманіття 

тваринного світу. Його особливістю є велика частка комахоїдних, рукокрилих і гризунів, дещо 

менше тут хижаків та парнокопитних. Із дрібних ссавців поширені мала, звичайна та альпійська 

бурозубки, мала та велика кутори, хатня і жовтогорла миші, темна, Шермана і снігова полівки, з 

гризунів - білка звичайна з чорно-коричневим аж до чорного забарвленням хутра, сірий, лісовий 

та горішниковий вовчки, з парнокопитних - олень благородний, козуля, дикий кабан. Зрідка 

зустрічаються ведмідь бурий, рись, лісовий кіт.  

 Різноманітною є орнітофауна парку. В його темнохвойних лісах навіть є представники 

тайгових птахів - снігур і горіхівка. У холодних гірських потоках водиться струмкова форель.  

 Із земноводних в передгір’ях і горах трапляються гребінчастий, альпійський і карпатський 

тритони, гостроморда і трав’яна жаби, із плазунів - веретільниця, вуж, мідянка, гадюка звичайна, 

прудка і живородна ящірки. Загалом фауністичне різноманіття хордових парку представляють 48 

видів ссавців, 110 - птахів, 11 - риб, 10 - земноводних, 6 - плазунів. До Червоної книги України 

занесено 44 види фауни, зокрема, карпатський та альпійський тритони, саламандра плямиста, 

мідянка, чорний лелека, беркут, польовий лунь, сапсан, глухар, борсук, видра, рись та ін., а до 

Європейського червоного списку - 11 видів: вовка, бурого ведмедя, вуханя бурого, вовчка 

ліщинового, деркача, слимака виноградного та ін.  

 Мале Полісся - національний природний парк, створений у 2013 році на території 

Ізяславського та Славутського районів Хмельниччини.  

 Перебуває в підпорядкуванні Хмельницького обласного управління лісового та 

мисливського господарства, Державного агентства лісових ресурсів України.  

 Вперше про створення національного природного парку «Мале Полісся» йшлося в указі 

Президента України «Про розширення мережі та територій національних природних парків та 

інших природно-заповідних об’єктів» від 1 грудня 2008 року. Наступним етапом у створенні парку 

було розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 16 червня 2011 року «Про 

погодження створення національного природного парку «Мале Полісся»», яке поклало початок 

розробці та узгодженню проекту у різноманітних відомствах.  

 У підсумку, 2 серпня 2013 року видано Указ Президента України «Про створення 

національного природного парку «Мале Полісся»». До території «Малого Полісся» включено 

8762,7 га земель державної власності, а саме: 2764 га земель, що перебувають у постійному 

користуванні державного підприємства «Ізяславське лісове господарство», вилучені у 

землекористувача та надані національному природному парку у постійне користування, а також 

5998,7 га земель державної власності, що включені до території національного природного парку 

«Мале Полісся» без вилучення.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

465 

 

 Зокрема, до складу парку погоджено включення, без вилучення у землекористувачів, 

2491,7 га земель ДП «Ізяславське лісове господарство» та 2507 га земель ДП «Славутське 

лісове господарство».  

 Територія парку охоплює лісові масиви, які вирізняються багатим біорізноманіттям. Вклю-

чає в себе кілька озер і болотних масивів, а також частини долин річок Горинь, Вілія, Гнилий Ріг.  

 На території парку зростає 21 вид рослин, занесених до Червоної книги України, а також 

37 видів, що підлягають особливій охороні на території області. 

 Тут водиться 205 видів хребетних тварин, з них 18 видів кісткових риб, 11 - земноводних, 7 

- плазунів, 186 - птахів і 33 види ссавців. Також на території парку трапляються 4 види тварин із 

Європейського Червоного списку (бистрянка російська, карась золотий, орлан-білохвіст, шуліка 

чорний), а також 101 вид із додатку ІІ Бернської конвенції, 53 види тварин, занесених до Червоної 

книги України, серед них: борсук звичайний, журавель сірий, видра річкова.  

 (Прим. Під час заняття бажано характеризувати природоохоронні території, що 

прилягають до вашої місцевості).  

 Основними завданнями природоохоронних територій є:  

 - збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів, що розміщені в 

їх межах;  

 - створення умов для організованого туризму й інших видів рекреаційної діяльності в 

природних умовах з дотриманням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;  

 - проведення науково-дослідної роботи з вивчення природних комплексів, а також їх зміни 

в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони 

навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів ;  

 - забезпечення охорони територій природозаповідного фонду з усіма природними 

об’єктами;  

 - збереження генофонду рідкісних і зникаючих видів рослин  та тварин;  

 - вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;  

 - підтримання загального екологічного балансу в регіоні;  

 - проведення екологічної освітньо-виховної роботи.  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Робота з документами про охорону навколишнього середовища. Нанесення на контурні 

карти найбільших заповідних об’єктів вашої області.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Юні лісівники самостійно роблять висновки про необхідність охорони природи і приро-

доохоронних територій. Характеризують штучні заповідні парки, розділивши їх умовно на групи, 

узагальнюють знання про основні завдання, поставлені перед заповідними територіями тощо.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Відшукати в інтернет-ресурсах характеристику найбільш відомих парків світу й України.  

 

Заняття 17  
 

 Тема. Практична робота № 9. Вивчення найбільш відомих парків світу і України.  

 Мета. Знайти на карті та охарактеризувати найбільші національні природні парки України 

і світу. Проаналізувати переважаючі види рослинності й тваринного світу, порівняти багатство 

фіторізноманіття та зообіоти з найближчими природоохоронними територіями вашої місцевості. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Продовжувати формувати уміння і навички роботи з географічними картами, інтернет-ресурсами, 

виконувати експериментальні завдання й проекти, використовуючи знання з інших природничих 

дисциплін.  

 Обладнання. Фізичні карти України та світу, карти рослинності, навчальна та довідкова 

література, комп’ютерна техніка, кіноматеріали.  

 Базові поняття та терміни. НПП, заповідники, фіторізноманіття, зообіота, 

природоохоронні території.  

 Тип заняття. Заняття-практикум. Практична робота.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Виконання практичної роботи.  

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Забезпечення роздавальним та дидактичним матеріалом. Перевірка 

готовності до виконання практичної роботи.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. Перерахуйте відомі вам документи про охорону навколишнього природного 

середовища.  

 2. Охарактеризуйте Всесвітню конвенцію про біологічне різноманіття.  

 3. Що вам відомо про історію садово-паркового мистецтва та формування екологічної 

мережі України.  

 4. Перерахуйте основні завдання природоохоронних територій.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Із вивчених документів про охорону природи в Україні й на міжнародному рівні виявили, 

що вирішенню цієї проблеми приділяється велика увага. Тому, ми повинні знати не тільки 

природоохоронні території своєї держави, а й світу, вміти аналізувати флору та фауну цих 

регіонів з метою інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин та переселення і акліматизації 

представ-ників тваринного світу, а також оберігати їх.  

 ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Домашні заготовки».  

 Перед виконанням роботи вихованці гуртка відшукують інформацію про вітчизняні та 

міжнародні заповідні території.  

 На вітчизняному рівні можна запропонувати охарактеризувати НПП«Подільські товтри»,  

«Шацький», «Мале Полісся», «Нижньодністровський», «Святі гори», «Синевир», «Олешківські 

піски», «Гуцульщина», «Сколівські Бескиди» та інші.  

 Із міжнародних - Айл-Ройал (Мічіган), Акадія (Мен), Біг-Бенд (Техас), «Ворота Арктики» 

(Аляска), Грейт-Бейсін (Невада) або інші.  
 

 Завдання. Використовуючи «домашні заготовки», довідкову літературу, інтернет-

ресурси охарактеризуйте заповідні території України та світу.  Заповніть таблицю.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BB-%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B0%D0%BB_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
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Характеристика найбільш відомих парків світу і України  

  

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

 Гуртківці оформляють матеріали практичної роботи характеризуючи заповідні об’єкти.  

 Після виконання завдання, оголошується тема навчального проекту «Охорона 

навколишнього середовища. Міжнародний рівень охорони фіторізноманіття».  

Юні лісівники обговорюють з керівником тему для одержання необхідної організаційної 

інформації, формулюють задачі і виробляють план дій.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 Вихованці гуртка характеризують, за бажанням, вивчені найбільш відомі парки світу і 

України аналізуючи основні види рослинності та тваринного світу, порівнюючи багатство 

фіторізноманіття та зообіоти з найближчими природоохоронними територіями своєї місцевості. 

Вивчені об’єкти показують на географічних картах.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

 Підготувати характеристику заповідних територій, продовжити роботу над навчальним 

проектом.  

 

Заняття 18  
 

 Тема. Регіональні ландшафтні парки, їх значення для збереження природного 

різноманіття. Міські парки культури та відпочинку. Меморіальні, спортивні парки. 

Гідропарки, морські, дитячі парки, парки-виставки. Етнографічні парки, музеї під 

відкритим небом. Лісопарки, їх характеристика. Екологічні стежки в паркових зонах та 

лісах, їхнє значення для вивчення біорізноманіття.  

 Практична робота № 10. Прокладання екологічної стежки. Визначення її станцій.  

 Мета. Закріпити знання про різні типи рекреаційних територій, навчитися 

характеризувати їх, прокладати екологічні стежки, показати їхнє значення для рекреаційної 

діяльності, вивчення геологічної будови, рослинності та тваринного світу місцевості. Формувати 

вміння досліджувати природні об’єкти, будувати і тлумачити картосхеми. 

 Обладнання. Навчальна та довідкова література, комп’ютерне та методичне 

забезпечення, характеристика екологічної стежки, карта-схема меж населеного пункту та земель 

ДЛФ закріплених за учнівським лісництвом  

Назва 
природо-
охоронної 
території  

Континент, 
природна 

зона 

Площа, га Дата 
ство-
рення 

Флора Фауна 

 
Подільські 

Товтри 

Євразія 
(Україна),  
Лісостеп 

261316 га. 
(3081,5 – в 
постійному 

користуванні) 

27.06. 
1996. 

Список флори налічує 
1543 види судинних 

рослин, що належать 
до 676 родів і 124 

родин 

Охороняється 17 
видів комах, 14 
видів птахів, 11 
видів ссавців. 
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 Базові поняття та терміни. Регіональні ландшафтні парки, міські парки культури та 

відпочинку, меморіальні, спортивні парки, гідропарки, морські, дитячі парки, парки-виставки. 

Етнографічні парки, музеї під відкритим небом. Лісопарки, екологічні стежки.  

Тип заняття. Комбінований. 

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 V. Закріплення знань.  

 VІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності до заняття. Забезпечення роздавальним та дидактичним 

матеріалом.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 Фронтальна бесіда.  

 1. З чим повязана інтенсифікація охорони навколишнього середовища?  

 2. Які категорії природоохоронних територій вам відомі?  Охарактеризуйте деякі із них.  

 3. Назвіть основні завдання природоохоронних територій.  

 4. Чи можливе існування природоохоронних територій у межах  населених пунктів?  

 5. Які природоохоронні території функціонують у вашому населеному пункті або поблизу 

нього? Дайте  їх характеристику.  

 6. Чи функціонує на території вашого населеного пукту та в його околицях екологічна 

стежина? Що вам відомо про неї?  

 7. З якою метою прокладаються екологічні стежки?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Регіональні ландшафтні парки, міські парки культури та відпочинку, меморіальні, спорти-

вні парки, гідропарки, морські, дитячі парки, парки-виставки, етнографічні парки, музеї під відкри-

тим небом, лісопарки можуть функціонувати як у населених пунктах так і поза їх межами. Вони 

відіграють значну роль у вивченні, збереженні біорізноманіття та рекреаційній діяльності. Велике 

значення для вивчення історії краю й біорізноманіття мають і екологічні стежки в паркових зонах 

та лісах. Кожен лісівник зобов’язаний знати характеристику таких територій, вміти створювати їх і  

прокладати екологічні стежки з метою вивчення та збереження природного різноманіття.  

 ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки».  

 Перераховані у темі об’єкти мають наукове, пізнавальне, оздоровче та природоохоронне 

значення.  
 

 4.1. Вихованці гуртка характеризують вказані об’єкти.  

 Слово керівника.  
 

 Регіональні ландшафтні парки великі за займаною територією, як і національні природні 

парки, включають ліси, болота, озера тощо. Вони виконують два основних завдання. Перше з них 
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– це збереження типових та унікальних природних (а також і історично-культурних) комплексів 

даної місцевості, а друге – створення умов для організованого відпочинку населення.  

 Відмінність у тому, що регіональні ландшафтні парки є місцевого або регіонального 

значення, а не загальнодержавного.  

 Парки-виставки за змістом розділяються на універсальні й спеціалізовані, тематичні. 

Вони можуть бути розміщені на відособленій території і як виставковий сектор на території парків 

культури та відпочинку, парків відпочинку звичайних і спеціалізованих.  

 Розміщення парку-виставки в плані міста та його архітектурно-планувальне рішення 

залежать від характеру і тривалості проведення виставок та мети (стаціонарні, постійнодіючі; 

що регулярно повторюються і виставки нерегулярні, приурочені до подій, знаменних дат).  

 Їх функції - ознайомлення з досягненнями науки і техніки, промисловості, сільського й 

лісового господарства, культури та мистецтва.  

 За досягненням мети бувають  торгові, як правило, комерційні; освітні - науково-

технічні, художні, сільськогосподарські  тощо.  

 За призначенням, складом учасників експозиції виставки класифікують на всесвітні, 

міжнародні, національні, республіканські, регіональні, обласні, міські, районні і т.д.  

 Ботанічні сади. Останні десятиріччя виникла й набула найважливішого значення нова 

проблема - охорона навколишнього середовища. Відомо, що з розвитком індустріалізації, 

непродуманої меліорації, безрозсудного використання природних угідь, надмірного використання 

гербіцидів все більш збіднюється природна флора, безлічі видів загрожує знищення.  

 В цих умовах ботанічні сади разом із заповідниками акумулюють всезростаюче значення 

як музеї живої природи, резервації рідкісних і зникаючих видів, сховища генетичнго фонду сортів, 

які можуть бути загублені для майбутніх поколінь. Ботанічні сади є науково-дослідними установа-

ми, що займаються вивченням ресурсів вітчизняної та світової флори для збагачення сільського і 

лісового господарства, забезпечення сировиною парфюмерної, лікарської та хімічної промисло-

вості, питаннями садівництва і зеленого будівництва, культурно-освітньою діяльністю. Вони розрі-

зняються за профілем, принципом розміщення і показу експозицій, географічним місце-

положенням, площею. Територія ботанічного саду повинна розміщуватися поза зоною міської 

забудови або на достатній відстані від ділянок комунального чи промислового призначення і 

відповідати вимогам: відрізнятися різноманітністю рельєфу, ґрунтовими умовами, які різняться за 

структурою, ґрунтово-вбирним комплексом, вологістю, джерелами водного живлення тощо.  

 Для зручного відвідування ботанічного саду, його місцезнаходження повинно бути 

забезпечене міським транспортом.  

 Територія ботанічного саду включає наступні зони:  

 - ботанічних експозицій;  

 - паркову;  

 - експериментальних робіт (ділянки експериментальної інтродукції, селекційні ділянки, 

дослідницькі ділянки);  

 - розплідника і оранжерейно-тепличного господарства;  

 - господарську зону;  

 - зону обслуговування.  

 Найпоширенішими експозиціями є дендрарій, ділянки садово-паркового мистецтва, 

флористичний відділ, ботаніко-географічні ділянки окремих культур, альпінарій (кам’яниста гірка).  

 Експозиції ботанічних садів, які займають до 70% території, будуються за принципами:  
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 а) систематичним, по родинах, родах, видах і різновидах;  

 б) ботаніко-географічним – райони походження рослин;  

 в) екологічним - за ознаками природних умов зростання і розвитку рослин;  

 г) ландшафтно-декоративним – за декоративними ознаками;  

 д) комбінованим.  

 Співвідношення експозиційних і неекспозиційних площ повинно бути у пропорції 1:1,5.  

 Основним архітектурно-планувальним центром ботанічного саду є комплекс споруд 

цілорічних відвідувань, що включає експозиційні й фондові оранжереї, музей, адміністративну 

будівлю, лабораторії з експериментальними оранжереями, бібліотеку. Центром композиції 

ботанічного саду може бути комплекс споруд: вхідна площа з партером, водойма, альпійська 

гірка, розарій тощо.  

 Зоологічні парки – це науково-дослідні і культурно-освітні установи, що знайомлять 

населення з тваринним світом, проводять ідеї охорони природи, виконують експериментальні 

роботи в області біології тварин, промислового звіроловства, гібридизації, одомашнення тварин.  

 Зоопарки виступають найважливішими резерваціями тварин, що зберігають представників 

дикої фауни. Вони різняться за розмірами і типами: від віварію з одним видом тварин (акваріум, 

дельфінарій) до сафарі-парку з різноманітною колекцією тварин.  

Парки – меморіальні комплекси. Призначення таких парків - відзначення видатних подій 

чи осіб, які відіграють особливу роль у житті народу. Меморіальні садово-паркові масиви можна 

створювати на історично обумовленій (яка містить або й не містить пам’ятні меморіальні об’єкти) 

або на довільно вибраній території.  

Головна функціональна зона парку - експозиційна. Маршрути можуть проектуватися як за 

замкненим, так і за лінійним принципами. Основні елементи розташовуються ближче до вхідної 

зони і домінують у ландшафті. Елементи, які використовують для масових заходів, - ритуальних 

мітингів, літературних читань - розташовують компактно стосовно один одного, щоб створити для 

них умови. За межами основної експозиції, не порушуючи характеру основної зони, планування 

має вільний пейзажний вигляд.  

У меморіальних парках поєднані архітектура, скульптура, монументальний живопис та 

садово-паркове мистецтво. Вся оточуюча обстановка покликана створювати відповідний настрій -

урочистості, смутку чи радості.  

Комплексною проблемою сьогодення є проблема організації поховань, що складається з 

різних містобудівних, планувальних, композиційних і функціонувальних аспектів архітектурної 

побудови простору. Вона складна за своєю причетністю до емоційної та психологічної події – 

траурного ритуалу.  

Одним із таких комплексів є кладовища - спеціально виділені території, що 

характеризуються сприятливими для поховання природними умовами, транспортними зв’язками і 

індивідуальною архітектурно-художньою характеристикою залежно від традицій.  

До відпочинкових комплексів належать міські парки культури та відпочинку, меморіальні, 

спортивні парки, гідропарки, морські,  дитячі парки, парки-виставки, етнографічні парки, музеї під 

відкритим небом, лісопарки.  

Гідропарки - типи парків з водно-розважальним комплексом. Розташовуються біля водойм 

(річок, озер тощо) переважно у лісовій або лісопарковій зоні в якій переважають хвойні породи.  
 

 Чому розважальні комплекси бажано розміщувати у хвойних типах лісових насаджень?  
  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
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 Територія гідропарку функціонально розбивається на зони: пляжну, спортивну, тихого 

відпочинку, дитячу, прогулянково-лісопаркову.  

 Пляжна зона оформляється відсипним піском, розраховується на прийом не менше 6000 

чоловік одночасного відпочинку, облаштовується кабінками для переодягання, парасольками від 

сонця, медпунктом, рятувальною станцією з наглядовою вежею.  

 На території гідропарку посезонно працюють такі атракціони: «Веселий потяг», 

«Дзвіночок», «Дитяча ланцюгова карусель», «Веселі гірки», «Доросла ланцюгова карусель», 

«Колесо огляду - М», «Берізка» та ін.  

 Гідропарк прикрашається скульптурами за мотивами українських казок.  

 Лісопарки - ліси у міській або приміській смузі, пристосовані для відпочинку населення. На 

території лісопарку можуть бути водойми. В зоні лісопарку передбачаються місця зі спортивними 

майданчиками, пляжами, водними станціями, туристичними базами; для культмасових заходів – 

з музеєм, кінотеатром тощо.  

 Лісопарки значно поліпшують мікроклімат міста і захищають його від несприятливих вітрів.  

 Дитячі парки. Призначені головним чином для відпочинку дітей у природному 

середовищі.  Деколи їх влаштовують у вигляді локальних зон багатопрофільних парків або ж 

вони можуть входити до складу Будинків школярів та юнацтва.  

 У багатопрофільних парках дитячі локальні зони проектують із розрахунку відвідування 

дітьми: для загальноміських - 20% від загальної території, для районних - 30% при нормі паркової 

площі 60-100 ос./га.  

 У парках площею понад 10 га стає можливим виділення функціональних зон: культурно-

просвітньої, фізкультурно-оздоровчої, ігор та розваг, природознавчої, прогулянок і тихого 

відпочинку. На території дитячих парків влаштовують ботанічні колекції, зоокутки, дитячу 

залізницю, будівельне й транспортне містечка, а також майдан для проведення різних 

урочистостей - зборів, лінійок тощо.  

 Парки-виставки. Призначені для організації виставок місцевого значення або тематичних 

міжнародних виставок.  

 Великою популярністю користуються експозиції різних творів образотворчого мистецтва. 

 Особливе місце займають виставки квітів та кращих зразків садово-паркового мистецтва: 

альпійські гірки, топіарні форми, бонсаї, килимові бордюри. Це можуть бути виставки досягнень 

науки і техніки, а також господарські.  

 Як правило, парки-виставки - це ансамблі, які синтезують твори архітектури і садово-

паркового мистецтва, де тісно пов’язані архітектура й природа.  

 Етнографічні парки. Це парки-музеї народної творчості, побуту, архітектури. Вони 

покликані забезпечити довговічність цінних етнографічних об’єктів та водночас пропагувати 

народні традиції. Можуть бути розташовані в місті, на його околиці, у приміській зоні і на 

міжміській території. Залежно від цього перебування в них відвідувачів коливається від 1 -2 год до 

2-3 діб. У парках тривалого перебування влаштовують кемпінги, мотелі, об’єкти харчування, 

місця відпочинку в лісі або біля води, відкриті естради.  

 В умовах внутріміського розміщення бажане прилягання етнографічного парку до 

транспортних вузлів і магістралей.  

 Організація паркового ландшафту базується на відповідності його місцевим природним 

умовам, а архітектура споруд підпорядкована історико-культурному стилю парку та його 

експонатам.  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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 4.2. Екологічні стежки в паркових зонах та лісах, їхнє значення для вивчення 

біорізноманіття. Розповідь з елементами бесіди.  
 

 Дайте визначення поняття «екологічна стежка».  
 

 Екологічна стежка - це спеціально обладнаний маршрут, що проходить через різні 

екологічні системи і інші природні об’єкти, архітектурні пам’ятники, що мають естетичну, природо-

охоронну й історичну цінність, господарські ділянки та інше. Основне призначення стежок - 

виховання культури поведінки людей в природі. Кожна екологічна стежка обладнана місцями для 

відпочинку, навісами від непогоди та інформаційними стендами, де розміщено  інформацію про 

природу місцевості, має свою тематику, і для того, щоб найкращим чином ознайомитися з 

територією пропонуємо проходити кожну зі стежок з екскурсоводом.  

 4.2.1. Методичні рекомендації по створенню, функціонуванню та виконанню 

практичних робіт на екологічній стежині.  

 Основна мета стежок природи пов’язана з трьома компонентами: навчання, виховання і 

відпочинок. При цьому в завдання навчання входить розширення природничого кругозору 

відвідувачів, а виховання спрямоване на «формування у відвідувачів стежки почуття любові до 

природи, зацікавленості в її збереженні, особистої відповідальності кожного за її долю».  

 Призначення навчальної екологічної стежки - створити  умови для виховання екологічно 

грамотних людей, формування високої культури поведінки людини в навколишньому середовищі. 

 По суті, екологічна стежка - це навчально-просвітницький кабінет у природних умовах, що 

дає можливість наочно продемонструвати антропогенний вплив на навколишнє середовище і 

оцінити його результати.  

 4.2.2. Вимоги до створення навчальної екологічної стежки.  

 1. Маршрут стежки повинен відповідати її призначенню та враховувати умови даної 

місцевості.  

 2. Стежка повинна бути розташована в місцевості, доступній в транспортному відношенні, 

добре відвідуваною місцевим населенням.  

 3. Маршрут прокладати за вже сформованою дорожньо-стежковою мережею. 

 4. Стежка має проходити по красивій місцевості, задовольняти естетичні та пізнавальні 

потреби.  

 5. Нести інформацію: пізнавальну (натуральні об’єкти: види рослин і тварин, форми 

рельєфу, ґрунтів, гірські породи та інші елементи живої і неживої природи); просвітницьку 

(елементи антропогенного ландшафту) й розпорядчу (гасла, заклики, правила, покажчики, 

нанесені на щитах і знаках).  

 На екологічній стежці можуть бути створені мікрозаказники для комах, ділянки з штучними 

гніздами й годівницями для птахів, геоботанічні майданчики. Можна закласти в зоні маршруту 

серію ботанічних майданчиків, висадивши на них лікарські, рідкісні і зникаючі види рослин, 

характерні для даної місцевості, обладнати показове місце для відпочинку з багаттям зі знятим 

дерном.  

 4.2.3. План основних робіт по створенню навчальної екологічної стежки.  

 1. Прокладання маршруту навчальної екологічної стежки.  

 2. Складання переліку екскурсійних об’єктів:  

 - схеми стежки, перерахування на місцевості наявних об’єктів;  

 - виготовлення щитів, аншлагів тощо.  
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 3. Оформлення навчальної екологічної стежки:  

 - інформаційні матеріали із зазначенням стоянок маршруту;  

 - інформаційні щити (правила поведінки на ЕС, карта-схема ЕС, гасла);  

 - обладнання рекреаційної зони (лавки, обладнані місця для вогнищ, гойдалки); 

 - встановлення екологічних знаків і покажчиків.  

 4. Підготовка екскурсоводів:  

 - складання плану та путівника проведення екскурсій за її станціями;  

 - написання рефератів за екскурсійним об’єктами;  

 - проведення занять із екскурсоводами.  

 5. Оформлення документації по ЕС:  

 - карта-схема; 

 - паспорт;  

 - правила поведінки;  

 - реферати; 

 - фотодокументи.  

 6. Використання навчальної екологічної стежки в екологічному вихованні школярів та 

мешканців мікрорайону.  

 4.2.4. Паспорт на екологічну стежку.  

 1. Місцерозташування.  

 2. Проїзд.  

 3. Землекористувач.  

 4. Наявність постанови органів влади про створення екологічної стежки.  

 5. Призначення екологічної стежки (просвітництво, навчання, виховання з питань 

навколишнього середовища).  

 6. Короткий опис маршруту (орієнтири на місцевості та відстань між ними по всій 

протяжності стежки).  

 7. Опис екскурсійних об’єктів на маршруті.  

 8. Режим використання: 

 - види і характер використання;  

 - обмеження (заборона).  

 9. Необхідні заходи: зміцнення дорожньо-стежкового покриття, обладнання щитів, знаків.  

 10. Шефство закладу.  

 11. Маршрут розроблено: 

 12. Додатки.  

 13. Карта-схема маршруту.  

 14. Опис екскурсійних об’єктів.  

 15. Консультанти:  

 16. Науковий керівник.  

 4.2.5. Форми роботи школярів на навчальній екологічній стежці.  

 Пошуковий напрямок розвивається з початку робіт учнів по створенню екологічної стежки, 

вибору її маршруту - індивідуальні завдання з підбору матеріалу для екостежок. Подальша 

робота - з організації нових зупинок на створеній стежці.  
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 Інвентаризаційний напрямок дуже тісно пов’язаний з пошуковим напрямком і включає в 

себе такі форми роботи: виявлення й опис пам’яток природи на маршруті стежки, визначення 

місцезнаходження рідкісних рослин та тварин і т.д.  

 Пізнавально-дослідницький напрямок включає в себе такі форми: робота з дослідною 

темою, пов’язаною із створенням стежки (маршрутом, зупинками на ньому); вивчення природних 

комплексів, розташованих на маршруті; фенологічні спостереження; експериментальна робота і 

т.д. Ця робота вимагає певного обсягу знань і умінь, які учні отримують у процесі систематичних 

занять у гуртку та виконання практичних завдань на місцевості.  

 Практичний напрямок включає оснащення стежки (вогнище, бівуак, годівниці тощо), 

виготовлення щитів, огорожа мурашників, ремонт деревних насаджень, лікарських і рідкісних 

рослин та ін.  

 Пропагандистський напрямок. Робота різноманітна за своїми формами: організація 

екскурсій на стежці; пропаганда навчальної екологічної стежки у ЗМІ, проведення масових 

позакласних і позашкільних еколого-краєзнавчих заходів.  

 Основна спрямованість - масове екологічне навчання через екскурсії та масові позакласні 

заходи з використанням стежки: туристичні зльоти, семінари, конференції, краєзнавчі ігри, 

змагання.  

 4.2.6. Екологічна стежка на пришкільній території.  

 У більшості випадків екологічні стежки організовують у природних ландшафтах та 

фітоценозах. Міські ж діти, в більшості своїй, не мають такої можливості. Разом з тим, територія 

будь-якого дитячого закладу, міський парк можуть стати місцем створення екологічної стежки.  

 Під час екскурсій, які проводять самі школярі, об’єктами їхніх розповідей і спостережень 

можуть бути дерева, чагарники, квітково-декоративні рослини. Уздовж маршруту розвішують 

годівниці для птахів, пташині будиночки.  

 На жаль, в даний час неможливо встановити на стежці інформаційні щити: це досить 

дорого і недовговічно, у зв’язку з варварським до них ставленням. Тому використовуються 

листівки. Тексти, написані на папері й запечатані в поліетиленові файли, розвішують на 

рослинах. У листівках містяться відомості про життя об’єктів стежки, висловлювання про природу, 

вірші, звернення з приводу охорони природи.  

 Приклади листівок:  

 «Людина, яка розуміє природу, шляхетніша, чистіша. Вона не зробить поганого вчинку. 

Вона пройшла душевний університет» (Л. Леонов).  

 «Якщо кожна людина на шматку своєї землі зробила б все, що вона може, яка б 

прекрасна була б земля наша» (А. Чехов).  

 «Весь величезний світ кругом мене сповнений невідомих таємниць. Я їх буду відкривати 

все життя, тому що це найцікавіше, найбільш захоплююче заняття у світі» (В. Біанкі).  

 Перед початком екскурсії готують екскурсанта, нагадавши народну мудрість: «Одна 

людина пройде - залишить слід, сто - стежку, а тисяча - пустелю».  

 Щоб не перетворити територію ділянки в пустелю, слід ходити стежками і доріжками.  

 У процесі проведення екскурсії використовуються невеликі етикетки - номерки (фанерка 

розміром 12×10 см на кілочку довжиною 25-30 см). Вони пофарбовані білою фарбою, а на ній 

написані цифри (червоного, синього, зеленого кольору). Їх розставляють по ходу екскурсії на 

місцях зупинок поблизу якого-небудь об’єкта, а потім збирають.  
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 У зміст екскурсій включаються відомості про рослинність і твариний світ, їх взаємозв’язок, 

єдність людини й природи, проблеми взаємин людини з природою. По ходу екскурсії 

використовуються художній опис природи в прозі та віршах, висловлювання великих людей.  

 Все це допоможе краще побачити й відчути красу навколишнього світу, пробуджує у дітей 

приємні емоції і почуття дбайливого ставлення до живого.  

 4.2.7. Приклади можливих станцій на екологічній стежці.  

 Станція № 1. Мікрозаказник біля школи. У ньому можна познайомити юних лісівників із 

основними породами дерев та чагарників у регіоні, розповісти їм про час і мету створення 

екологічної стежки.  

 Станція № 2. Водойма. Тут проводяться екскурсії на теми «Життя у водоймі», 

«Членистоногі», «Природні біоценози» (теми екскурсій визначає керівник гуртка).  

 Станція № 3. Природний ґрунтовий покрив (ґрунтовий розріз). На цій станції проводяться 

екскурсії та уроки з природознавства, географії, біології.  

 Станція № 4. Луки, чагарники. На станції проводяться найрізноманітніші екскурсії в 

залежності від фітоценозу чи зообіоти.  

 Протяжність екологічної стежини залежить від вибору вихованців гуртка і може включати 

до 15 станцій. Якщо провести екскурсію із-за великої протяжності неможливо – для занять 

вибирають окремі станції в залежності від мети.  

 Окрім станцій на екологічній стежині функціонують окремі зупинки. Наведемо приклади 

деяких із них.  

 Зупинка «Ділянка біометоду». Вона знайомить із біологічними методами боротьби з 

комахами-шкідниками, тут розвішані шпаківні, годівнички для птахів, охороняються  мурашники, 

використовуються клейові пастки, ловчі пояси.  

 Зупинка «Птахомісто» знайомить дітей з питаннями охорони рідкісних, зникаючих видів 

птахів.  

 Зупинка «Мурашник», на ній учні дізнаються про користь рудих лісових мурах, про 

способи їх охорони.  

 Зупинка «Червоний зошит», на ній діти вирощують рідкісні та зникаючі види рослин.  

 Зупинка «Квітковий годинник». Це невелика клумба, де в певному порядку висаджені 

цикорій, шипшина, петунія, березка, мак, малинівка, а в центрі - «квітка Сонця» - соняшник.  

 Зупинка «Зелена аптека». На ділянці лікарських рослин представлені їх різні види.  

 У сирому типі лісу можна в будь-який час знайти в ґрунті дощових черв’яків і ґрунтових 

комах. Тут встановлений щит «Черви - перші орачі Планети». На цій зупинці розповідається про 

значення дощових черв’яків і ґрунтових комах у ґрунтоутворенні та поліпшенні структури ґрунтів.  

 Є на «стежинці» й «галявинка чудес», на якій зі старих коренів і дерев учні оформили 

місце для відпочинку. Тут вони можуть дізнатися, як, здавалося б, з непридатних матеріалів 

можна виготовити естетичні вироби.  

 Екскурсії по стежці проводяться навесні й восени. На стежці ведуться фенологічні 

спостереження за поведінкою птахів і мурах, вегетацією рослин, створюються паспорти на 

рослини «Червоної книги».  

 4.2.8. Правила поведінки на екологічній стежці.  

 1. Учасники екскурсії йдуть групою за керівником, не обганяючи його і не розтягуючись 

довгим ланцюжком.  

 2. Розмови під час екскурсії неприпустимі, питання керівнику слід задавати упівголоса.  
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 3. Запам’ятовуючи найбільш типові рослини, не слід їх збирати. Краще записувати їх 

назви та відмінні ознаки, замальовувати зовнішній вигляд в записній книжці, фотографувати.  

 4. Спостерігаючи за тваринами (метеликами, жуками, земноводними), не слід їх ловити.  

 Забороняється:  

 - забруднювати природне середовище;  

 - ламати дерева, витоптувати рослини;  

 - турбувати тварин, розоряти пташині гнізда.  

 Необхідно:  

 - ходити стежками, зберігати рослини;  

 - підгодовувати і оберігати птахів.  

 Орієнтовна тематика бесід на екологічній стежці визначається за програмою гуртка «Юні 

лісівники». Це можуть бути «Правила поведінки в пророді», «Рослини Червоної, Зеленої та 

Чорної книг України», «Охорона рослинності та тваринного світу» тощо. Під час проведення 

екскурсій потрібно характеризувати станції і зупинки екологічної стежки.  
 

 V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія». 

 

  Практична робота № 10. Прокладання екологічної стежки та визначення її станцій.  
 

 Завдання 1. Опрацювати методику створення екологічної стежки.  
 

 Методика створення екологічної стежки.  

 Навчальна екологічна стежка - це різновид організаційного маршруту на місцевості для 

проведення навчальної та пропагандистської роботи з питань охорони природи, створення умов 

для виховання екологічно грамотної культури поведінки людини в навколишньому середовищі.  

 Це найбільш спеціалізовані з метою навчання маршрути в природі. Такі стежки 

розраховані, насамперед, на використання учнями, тому повинні бути легкодоступні, і 

знаходитися в зелених зонах поблизу населених пунктів.  

 Тривалість екскурсій визначається загальною протяжністю маршруту, набором об’єктів, які 

включаються у вивчення або ознайомлення і залежить від складу групи й мети. Наприклад, 

можуть проводитися ознайомчі екскурсії на станціях навчальної стежки тривалістю 40-50 хв.  

 Також можна проходити весь маршрут стежки, вивчаючи, досліджуючи всі екскурсійні 

об’єкти, що цікавлять.  

 Екологічна стежка розрахована на організовані навчальні групи педагогів, вихователів та 

учнів зі шкіл.  Педагоги й вихователі на такій стежці набувають досвіду освітньо-виховної роботи 

з дітьми в природних умовах.  

 Учні можуть вивчати тут об’єкти та явища природи, ознайомитися з багатством і 

різноманітністю місцевої флори й фауни, з різними типами біогеоценозів, антропогенним 

впливом на об’єкти природи, та угруповання.  

 Мета екологічної стежки:  

 - розширювати елементарні відомості про об’єкти, процеси та явища навколишньої 

природи;  

 - навчити бачити прояви антропогенного фактору і вміти комплексно оцінювати 

середовище;  

 - сприяти вихованню екологічної культури поведінки людини, як частини загальної 

культури взаємин людей один з одним, так і ставлення людини до природи.  
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 Завдання екологічної стежки:  

 - екологічне навчання і виховання;  

 - відпочинок відвідувачів;  

  - збереження природи в прилеглій зоні.  

 При виборі маршруту екологічної стежки доцільно враховувати наступне:  

 - привабливість;  

 - красу ландшафту;  

 - кожна стежка повинна бути не схожа на інші;  

 - стежка не повинна бути монотонною.  

 - маршрут стежки вибирається з урахуванням рішення навчально-виховних завдань з 

питань раціонального природокористування.  

 При виборі маршруту враховується привабливість навколишнього ландшафту, чергування 

відкритих просторів з лісовими стежками. Тривалі ділянки з монотонними однотипними 

природними спільнотами стомлюють, роблять маршрут нецікавим.  

 Доступність:  

 - необхідно, щоб стежка розташовувалася порівняно недалеко від населеного пункту і щоб 

до її початку вели під’їзні дороги: відвідувач не повинен відчувати фізичної та нервової втоми до 

того моменту, як він зробить перший крок по стежці;  

 - траса стежки не повинна представляти великої небезпеки або складності проходження;  

 - достатня відвідуваність зони маршруту стежки місцевим населенням.  

 Інформативність.  

 Інформаційна ємність маршруту - здатність задовольняти пізнавальні потреби людей в 

межах географічних, біологічних, екологічних та інших проблем.  

 Поряд із привабливістю, стежка має бути інформативною: пізнавальною та 

просвітницькою. Вона повинна впливати на емоції, інтелект і волю слухача.  

 Натуральні об’єкти виступають для пізнавальної інформації. Це види рослин, тварин, 

форм рельєфу та інші елементи живої і неживої природи. Саме вони піддаються найбільшому 

впливу з боку людини, тому важливе значення у підвищенні екологічної грамотності відвідувачів 

стежки має знайомство їх із законами живої природи, дія яких і забезпечує збереження 

екологічних умов життя в навколишньому середовищі.  

 Вивчення видового різноманіття відповідає вимогам навчальної програми з біології, при-

родознавства, географії. При цьому важливе значення має правильний підбір видів, які виступа-

ють предметом самостійних навчальних досліджень або включаються в розповідь екскурсовода.  

 При виборі маршруту стежки необхідно прагнути до того, щоб маршрут охопив не лише 

унікальні, а й типові об’єкти місцевої природи, різноманітні типи: ліс, луки, водойми, характерні 

форми рельєфу. В якості зорового образу використовуються елементи антропогенного ланд-

шафту. Це дороги, лінії електропередач, сільськогосподарські угіддя, пасовища, пам’ятки історії.  

 Спираючись на ці реальні прояви людської діяльності, можна розповідати про характер 

природокористування, виникаючі проблеми охорони навколишнього середовища, шляхи і 

способи вирішення цих проблем.  

 Обладнання та оформлення екологічної стежки.  

 Обладнання екологічної стежки починається зі складання картосхеми, на якій 

позначаються об’єкти, наявні на місцевості.  
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 Попередньо обстежується маршрут стежки, виявляються місця установки інформаційних 

щитів, екологічних знаків і покажчиків. Вони повинні бути естетично привабливими і допомагати 

організовувати рух відвідувачів за обраним маршрутом.  

 Можна використовувати такі типи інформаційних текстів і знаків:  

 - загальний покажчик і схема стежки;  

 - правила поведінки в природі;  

 - гасла і заклики;  

 - відомості про окремі природні об’єкти і явища;  

 - відомості про пам’ятки природи, розташовані в зоні стежки;  

 - поетичні тексти, малюнки про ставлення людини до природи;  

 - екологічні дорожні знаки і покажчики.  

 Екологічна стежка діє в основному тільки в теплу пору року. За її маршрутом проводяться 

екскурсії для учнів шкіл та дітей, відпочиваючих в літніх оздоровчих закладах.  

 Проте екологічні стежки необхідно використовувати і в інші сезони року для демонстрації 

природних явищ (льодостав, льодохід і т.д.), для ведення фенологічних спостережень та 

індивідуальних досліджень.  

 Одним із заходів з охорони природи на стежці є її обладнання.  

 Правила поведінки на екологічній стежці.  

 З метою збереження природного середовища та забезпечення комфортності відпочинку 

інших відвідувачів кожен учасник на стежці зобов’язаний підкорятися певним правилам:  

 - слухатися екскурсовода;  

 - забороняється зривати будь-які наземні і водні рослини; сокири та пилки можна 

використовувати тільки на багатоденних маршрутах у малообжитих районах;  

 - на паливо використовується тільки сухостій, а на підпал - дрібні сухі гілки або суха 

береста ( але не з живих дерев);  

 - палити і розводити вогнища можна тільки в спеціально відведених місцях;  

 - рух по стежках має проходити без зайвого шуму, не можна брати з собою радіоприймачі 

та магнітофони;  

 - з тієї ж причини не варто брати з собою собак;  

 - після себе не залишати ніякого сміття;  

 - із стежки не можна виносити  сувеніри;  

 - у зоні стежки категорично заборонене полювання.  

 Особливості створення навчальної екологічної стежки.  

 Навчальна екологічна стежка розрахована на три категорії відвідувачів:  

 - педагогів і вихователів;  

 - дітей середніх і старших груп;  

 - інших громадян.  

 Перший етап формування екологічної стежки. Формування ініціативної команди вчителів, 

які організовують роботу, і найбільш активних юних лісівників.  

 Другий етап. Ініціативна команда ділиться на робочі групи: пошуковики, організатори, 

виробники, художники-оформлювачі, екскурсоводи.  

 Пошуковики. Група у складі 5-6 осіб займається дослідженням місцевості, прокладкою 

рекомендованого маршруту, складанням картосхеми, виявленням екскурсійних об’єктів, 

оглядових точок і місць відпочинку, розробкою варіантів обладнання маршруту.  
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 Організатори проводять конкурси на кращі призи, гасла, дорожні знаки, на кращий 

науковий або художній текст відповідно до переліку об’єктів стежки.  

 Реалізатори виготовляють стенди, дорожні знаки, інформаційні дошки відповідно до 

отриманих ескізів.  

 Художники-оформлювачі оформляють агітаційні щити, стенди тощо.  

 Екскурсоводи за бажанням готуються з числа вчителів біології, географії, екології, історії, 

краєзнавства, вихованців гуртка.  

 Проведення екскурсії по екологічній стежці - це результат освоєння великого матеріалу з 

вивчення стану місцевої природи, виконання пошукової, науково-дослідницької робіт.  

 У підсумку роботи оформляють паспорт на екологічну стежку, що містить такі положення:  

 1. Місцезнаходження, транспортна доступність.  

 2. Значення стежки (спеціалізація якщо є).  

 3. Напрямок маршруту (орієнтири на місцевості, відстані, загальна протяжність).  

 4. Кількість станцій та зупинок на стежці, їх назви.  

 5. Час проходження екскурсійного маршруту.  

 6. Обмеження за кількістю екскурсантів.  

 7. Складність, вікові особливості груп.  

 8. Необхідні заходи з догляду та облаштування.  

 9. Досліджувані природні об’єкти.  

 10. Відповідальний за охорону стежки.  

 11. Час (дата) створення стежки.  

 12. Правила поведінки на екологічній стежці.  

 13. Необхідне обладнання (письмове приладдя, біноклі, гербарні папки, фотоапарати).  

 14. Особливості одягу (взуття, кепки, рукавички?)  

 15. Забезпечення водою і сухим пайком.  

 Завдання 2. Використовуючи довідковий матеріал, знання з попередніх тем, карти-схеми, 

прокласти екологічну стежку в межах земель ДЛФ, закріплених за учнівським лісництвом, 

визначити її зупинки та станції ( завдання виконується в групах).  

 Дати назву екологічній стежці.  

 VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка роблять висновки про значення рекреаційних територій для збереження 

природного різноманіття та організації відпочинку в регіональних ландшафтних парках, міських, 

меморіальних, спортивних, гідропарках, морських, дитячих парках, етнографічних парках, музеях 

під відкритим небом, лісопарках, на екологічних стежках, презентують виконану роботу по 

прокладанню екологічної стежки в межах території, закріпленої за учнівським лісництвом, 

аргументують правильність вибору.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

 Підготуватися до екскурсії на станції екологічної стежки, до дендропарку, ботанічного 

саду, гідропарку з метою ознайомлення з реліктовими, екзотичними та аборигенними 

представниками рослинного світу.  
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   Заняття 19   /Екскурсія/ 
 

 Тема. Екскурсія на станції екологічної стежки, до дендропарку, ботанічного саду, 

гідропарку з метою ознайомлення з реліктовими, екзотичними та аборигенними 

представниками рослинного світу.  

 Мета. Закріпити знання про природоохоронні території, реліктові, екзотичні та аборигенні 

представники рослинного світу, їх значення в природі та житті людини. Показати значення 

інтродукованих видів у формуванні високопродуктивних, біологічно стійких лісових насаджень. 

Формувати вміння визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язання.  

 Обладнання. Планшети, записники, олівці, фотоапарати.  

 Базові поняття та терміни. Дендропарк, ботанічний сад, гідропарки, природоохоронні 

території, екологічна стежка, станції, зупинки, релікти, екзоти, аборигенні види, аншлаги, 

агітаційні щити.  

 Тип заняття. Узагальнення та корекції знань. 

Схема заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 V. Проведення екскурсії.  

 VІ. Підведення підсумків.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності до екскурсії. Повідомлення теми, мети, маршруту 

екскурсії. Характеристика об’єкту екскурсії.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

 1. Які природоохоронні об’єкти ви знаєте?  

 2. Охарактеризуйте дендропарк, ботанічний сад, гідропарки.  

 3. Які види рослин називаються ендемічними, реліктовими?  

 4. Назвіть відомі вам релікти та ендеміки, що зростають у вашій місцевості.  

 5. Скільки станцій включає створена вами екологічна стежка? Охарактеризуйте їх.  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Під час сьогоднішнього заняття ви закріпите знання про природоохоронні території, 

навчитеся характеризувати їх, працювати на станціях екологічної стежини вивчаючи рельєф, 

гідрологічні об’єкти, визначаючи ендемічні та реліктові види рослин. Зможете визначити 

екологічні проблеми досліджуваної місцевості, запропонувати  способи їх розв’язання.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 До початку екскурсії проводиться інструктаж з БЖД із обов’язковим записом у журнал.  

 V. Проведення екскурсії. Прийом «Лісівничий практикум».  

 Важливе значення під час проведення екскурсії має об’єкт. Якщо екскурсія проводиться в 

ботанічному саду, то роль екскурсовода виконують наукові співробітники саду. Вони звертають 

увагу на зони ботанічних експозицій; паркову; експериментальних робіт (ділянки експеримен-
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тальної інтродукції, селекційні ділянки, дослідницькі ділянки); розплідника і оранжерейно-

тепличного господарства; господарську зону; зону обслуговування.  

 Під час екскурсії на екологічній стежці увага звертається на аншлаги й агітаційні щити, 

станції і зупинки, визначаються релікти та ендеміки.  
 

 Дайте визначення понять «релікти» та «ендеміки».  
 

 Слово керівника. Реліктові (від грец. ἔνδημος - місцевий) - рослини й тварини, що входять 

до складу рослинного покриву або тваринного світу даної країни або області, як пережитки 

флори і фауни минулих геологічних епох, та які знаходяться в деякій невідповідності зі сучасними 

умовами існування.  

 Релікти названі по їх зв’язках з рослинним або тваринним світом минулих епох, або з 

певними типами рослинності. Так, третинними (правильніше неогеновими) реліктами називають 

види, що збереглися без видимих змін, щонайменше, з пліоцену; наприклад, у Колхіді - ряд 

деревних порід (лапіна, дзельква, каштан та інші) і вічнозелених чагарників, в Талиші - залізне 

дерево, в басейні Волги й Уралу - хохуля. Лісовими реліктами в Арктиці є види, що просунулися 

далеко на північ під час теплішої післяльодовикової епохи, і що утрималися там в оточенні 

тундри (ліннея, чорниця, деякі грушанки та інші). Особливо виділяють льодовикові релікти.  

 Види рослин і тварин, що збереглися тільки в окремих ділянках раніше широкого ареалу, і 

в цьому відношенні подібні до реліктів, називають псевдореліктами.  

 Ендемік - термін, яким в біології та біогеографії позначають таксон, представники якого 

мають порівняно обмежений ареал. Таким чином, термін «ендемічний» щодо таксона позначає 

поняття, за значенням протилежне «космополітичному» й «акліматизованому».  

 Поняття «ендемічний» не є тотожним поняттю «аборигенний»: види (або інші таксони), що 

є аборигенними на деякій території, можуть також траплятися і в інших місцях. Найбільша 

кількість ендемічних таксонів трапляється на островах, що зумовлено їхньою географічною 

ізоляцією. Такі архіпелаги, як Гавайські острови та Галапагоські острови мають найбільшу частку 

ендеміків серед видів, що їх населяють. Ендемізм також може розвиватись і на іншим чином 

ізольованих територіях: таких, як прохолодні високогір’я Ефіопії (їх населяють види, що не 

можуть вижити в оточуючому цей район спекотному кліматі африканських низин, такі як 

ефіопський вовк) або озеро Байкал. Ендемічні види, з огляду на обмежений ареал і, як наслідок, 

невелику чисельність, часто заносять до Червоних книг як рідкісні та зникаючі.  

 Стеноендемічні види - вузьколокальні ендеміки, ареали яких не виходять за межі 

досліджуваної території.  

 Субендемічні види (умовні ендеміки) - мають відносно невеликий ендемічний ареал, який 

виходить за межі досліджуваної території, що є центром їх походження, на суміжні ареали.  

 Палеоендеміки - представники давніх таксонів; як правило, такі, що збереглися досі 

завдяки ізольованості їхнього місцеперебування від прогресивніших та конкурентноздатних груп. 

Найяскравішими прикладами палеоендемізму є однопрохідні (Monotremata) і сумчасті (Metatheria) 

ссавці Австралії та прилеглих островів. В теперішній час, у зв’язку із завозом в Австралію великої 

кількості іноземних тварин і рослин, відбувається витіснення ендемічної фауни та флори 

(найпомітнішу шкоду природі Австралії завдали кролики й кози). Палеоендеміки, що є 

представниками найдавніших груп, називаються «живими копалинами» і становлять найбільший 

інтерес з точки зору теорії еволюції. Найвідоміші «живі копалини» серед тварин - кистепера риба 

латимерія (Latimeria) та плазун гатерія або таутора (Sphenodon punctatus), серед рослин - гінкго 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B3%D0%BE
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(Ginkgo biloba). До неоендеміків відносять молоді таксони, що утворились в ізольованому ареалі. 

До таких належать, наприклад, ендеміки Британських островів, Криму, і т. ін.  

 Найвідоміший ендемік озера Байкал - байкальська нерпа (Pusa sibirica).  

 Рідкісні, ендемічні й реліктові види представлені в Україні березою низькою (Betula humilis 

Schrank.), відкасником осотовидним (Carlina cirsioides Klok.), булаткою червоною (Cephalanthera 

rubra L.), берекою лікарською (Sorbus torminalis L.), рокитником подільським (Chamaecytisus 

podolicus (Blocki) Klask.), мінурацією дністровською (Minuartia thyraica Klok.), таволгою польською 

(Shireae polonica Bloski.), льоном бессарабським (Linum besarabicum Klokov ex Juz.), чебрецем 

подільським (Thymus podolicum L.), цибулею круглоногою (Allium sphaeropadum Klokov), 

сеслерією Гейфлеровою (Sesleria heufleriana Schur.), осокою низькою (Carex humilis Leys.), 

молочаєм багатоколірним (Euphorbia polychrome L.), хвощем великим (Eguisetum telmateria), 

рутвицею смердючою (Thalictum foetidum L.), тонконогом різнобарвним (Poa versi color Bloski.), 

цибулею подільською (Allium podolicum (Aschδ Graebn) Bloskiex Racib).  

 З дерев до Червоної книги занесені: модрина польська, сосна кедрова європейська, сосна 

крейдова, сосна Станкевича (сосна піцундська - різноподібність Станкевича), тис ягідний (негний-

дерево), береза дніпровська, береза темна тощо.  

 Кущові рослини представлені ялівцями високим і смердючим, бузком угорським, 

бруслиною середньоєвропейською, чорницею звичайною та іншими.  

 Крокуючи станціями екологічної стежки, вихованці гуртка виявляють рідкісні й зникаючі 

рослини, фотографують, визначають частоту їх трапляння, звертають увагу на зовнішню 

будову та біоекологічні особливості. Свої спостереження і висновки занотовують у записники.  

 VІ. Підведення підсумків.  

 На закінчення екскурсії юні лісівники самостійно підводять підсумки і роблять висновки.  

 VІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

 Підготуватися до практичної роботи № 11. (Робота на екологічній стежці).  

 

Заняття 20  
 

 Тема. Практична робота № 11. Робота на екологічній стежці. Підготовка путівника. 

Захист навчальних проектів.  

 Мета. Закріпити знання про екологічні стежки, їх значення в природі, навчитися 

поводитися в природі, описувати станції екологічної стежки, спостерігати за тваринним світом, 

визначати переважаючі види тварин, передбачати зупинки, виявляти рідкісні та зникаючі види 

рослин. Удосконалювати вміння виконувати та презентувати навчальні проекти, характеризувати 

роль екологічних стежок,  сприяти вихованню екологічної культури поведінки людини, як частини 

загальної культури взаємин людей один з одним, так і ставлення людини до природи.  

 Обладнання. Карта-схема місцевості із вказаними станціями екологічної стежини, 

компаси, рулетки, планшети, записники, фотоапарати, навчальні проекти, комп’ютерне 

забезпечення.  

 Базові поняття та терміни. Екологічна стежка, станції екологічної стежки, зупинки, 

рельєф місцевості.  

 Тип заняття. Формування нових знань, умінь та навичок.  

Структура заняття  

 І. Організаційний етап.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 V. Виконання практичної роботи.  

 VІ. Захист навчальних проектів.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття.  

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

Хід заняття  

 І. Організаційний етап.  

 Привітання. Перевірка готовності вихованців гуртка до проведення практичної роботи. 

Забезпечення  роздавальним та дидактичним матеріалом.  

 Увага! В залежності від погодно-кліматичних умов практичну роботу можна 

виконувати як у приміщенні класу учнівського лісництва, так і на місцевості.  

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

 1. В чому полягає мета створення екологічної стежини?  

 2. Які завдання потрібно виконати в першу чергу?  

 3. Перерахуйте основні пункти методики створення екологічної стежки та її завдання.  

 4. Яких правил поведінки потрібно дотримуватися на екологічній стежці?  

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 Екологічні стежки створюються на місцевості для проведення навчальної і 

пропагандиської роботи з питань охорони природи, створення умов для вихонання екологічно  

грамотної культури поведінки людини в оточуючому середовищі. Екологічна стежка – це 

навчально-освітній кабінет в природних умовах на якій будуть проводитися уроки з природничих 

дисциплін, заняття гуртків, відпочинок школярів. Крім того, для роботи на екологічній стежині 

будуть підготовлені екскурсоводи.  

 Під час сьогоднішнього заняття ми заслухаємо захист навчальних проектів та підготуємо 

путівник екскурсій по станціях екологічної стежки.  

 ІV. Інструктаж з БЖД.  

 Перед виконанням практичної роботи керівник гуртка проводить інструктаж про 

дотримання правил безпеки.  

 V. Виконання практичної роботи. Прийом «Творча лабораторія».  

 Юні лісівники добровільно створюють групи для виконання практичної роботи.  

 Завдання.  

 1. Використовуючи роздавальний матеріал і методику створення, визначте станції та 

зупинки екологічної стежки.  

 2. Аргументуйте свій вибір.  

 3. Визначте відстань між станціями і зупинками, а також протяжність екологічної стежки. 

Дайте назви станціям та зупинкам.  

 4. Запропонуйте зміст інформаційних щитів.  

 5. Виготовте паспорт та путівник екологічної стежки.  

 Виготовляючи путівник зверніть увагу на історичні та природничі аспекти.  

  Приклади інформаційного забезпечення екологічної стежки «У барвистім 

дивосвіті».  

Станція № 1  

«Ніхто не забутий – ніщо не забуто».  
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Щит №1  

Станція «Ніхто не забутий – ніщо не забуто»  
Шановні друзі!  

 З цього місця розпочинається навчальна  екологічна стежина. Її обладнали учні 

Пліщинської школи під керівництвом вчителя біології. Маршрут  вибраний із врахуванням 

навчальних екскурсій для школярів, проведення в природі уроків з природничих дисциплін, 

історії, відпочинку дітей і дорослих.  

 Просимо вас бережливо ставитись до об’єктів, не створюючи зайвого шуму, та не збирати 

природний матеріал.  

Щасливої вам дороги!  

                       За порогом світ багатий,                      Є дерева, трави, квіти –  

                       Україна - його мати,                              Всі здоров’ю запорука,  

                       У барвистім дивосвіті                            Це підтвердила наука. 
 

Уже багато років на станції №1 «Ніхто не забутий – ніщо не забуто», щонайменше двічі на 

тиждень збираються на заняття юні гуртківці. Перед початком роботи на екологічній стежині вони 

заочно ознайомлюються із характеристиками всіх семи станцій. Перша станція розміщена в 

урочищі «Панський сад», і характеризується хвилясто-горбистою місцевістю із західним схилом, 

абсолютним перевищенням 18 м  та сходить до ставка.  

Ця станція характерна не тільки різноманіттям природного середовища, а й історією. Саме 

тут втілено багато історичних подій функціонування та розвитку села з моменту його заснування і 

до сьогоднішніх днів. На території розміщений шкільний дендропарк з бореальними, немора -

льними і степовими видами рослин, що потрапили на територію України з різних континентів та 

частин світу. Це сумах пухнастий із північної Америки, спірея японська - з Японії, сосна кедрова  

сибірська, гінкго дволопатеве, ялина канадська, різні види кипарисовиків, ялівців та ін.  

У пам’ятнику загиблим воїнам сконцентрована трагічна історія села, адже 107 односельчан 

не повернулися з фронтів Другої світової війни.  

Про більш давню історію села говорять козацькі могили, що залишилися на його території 

після великої битви запорізьких козаків з польською шляхтою в 1649 році. Отримавши поразку у 

битві 1648 року ( польські війська були розбиті військами Б. Хмельницького під Жовтими Водами 

та Пилявою), поляки не змирилися зі своєю поразкою і в 1649 році польська шляхта вирушила на 

українські землі. Історичні матеріали показують, що найбільша битва була під Шепетівкою та 

Жилинцями, не виключена можливість, що бої проходили і в районі с. Пліщин.  

За військовою традицією запорізькі козаки хоронили своїх побратимів у наймальовничіших 

місцях місцевості, наносячи шапкою землю на могили. Саме в центрі  Пліщина було 6 таких 

могил. Однак під час комуністичного режиму виникла потреба у ґрунті для будівництва приміщень  

ферм, внаслідок чого більшість могил були знищені. Під час вивезення землі жителі села неодно-

разово знаходили залишки козацького реманенту та зброї. Вціліла тільки одна козацька могила.  

Як пам’ятник природи й героїчного козацького минулого, на території цієї станції збереглася 

липова алея, котру ще в сиву давнину висадили тут місцеві селяни. Також, як визначили юні 

лісівники, в цьому урочищі росте ще й старовинна липа, яка нараховує майже 500 років.  

 Липа (Tilia). При цьому слові в уяві одразу постають звичні словосполучення: липовий 

мед, липовий чай, а також «обдерли як липку».  

 Липа серцелиста (Tilia cordata L.) - дерево середньої величини, у найкращих умовах - в 
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листяному лісі на чорноземах - досягає висоти 30-32 м. Має густу розгалужену крону, вкриту 

м’якими серцевидними листочками з пилчастим краєм. А в пору цвітіння наповнює все довкола 

медовими пахощами. Непоказні блідо-жовті п’ятипелюсткові квіточки, зібрані в невеликі 

напівзонтичні суцвіття з прозорим видовженим криючим листочком при них, який наполовину 

приростає до спільної квітконіжки.  

 Плоди у липи - горішки завбільшки з горошину - після достигання опадають з гілок. І тоді 

приквітковий листочок править їм за парашут, а на сніговому череві - стає парусом.  

 Цвітіння липи частково припадає на липень, який мав би відповідати своєю назвою 

цвітінню липи. На широті Києва її цвітіння розпочинається 22-25 червня. Липа серцелиста є 

найбільш поширеним видом в природі України.  

 Медоносні властивості її загальновідомі. Одна квітка липи серцелистої дає протягом дня, 

при сприятливій погоді, 1,3 мг. нектару, а квітка липи широколистої - 2,3 мг.  

 Липи добре розмножуються насінням, живцями і пагонами пеньків. Здатність давати такі 

пагони липа зберігає до глибокої старості. Доживають дерева липи до 300 - 400 років, а окремі 

особини - до 600 років.  

 Не тільки медом славна липа. Її плоди – горішки є ласощами для білок, сойок, дятлів які й 

розносять їх. Містять горішки й жирну олію.  

 Славиться й липова деревина, що відрізняється м’якістю й легкістю.  Стовбур липи не 

поділяється на ядро та заболонь, вся деревина однорідна, біла, легко обробляється і 

розколюється. З деревини виготовляють посуд (миски, кухлі, ложки, лопати, діжки).  

 Обдирають же липу, щоб отримати луб’яну частину кори - лико. А з лика виготовляють 

мочалки, плетуть рогожі циновки, кошики, тару. Раніше використовувалася липова кора для 

виготовлення взуття, яке в народі називалося личаками або постолами.  

 Та як же не згадати про цілющі властивості липового цвіту? Квітки липи, зібрані в пору 

масового цвітіння, широко використовують у науковій та народній медицині як потогінний засіб. 

Саме липовий чай і є тим еліксиром, який пом’якшує  біль в горлі і грудях хворого при застудах.  

 Загальнолюдська шана й любов до липи проявилася і в тому, що липа не лише дала 

назву багатьом селам та містам (Липівка, Липники), а стала жіночим ім’ям (Липа, Липонька).  

 Прошу звернути увагу на ще одне унікальне дерево.  

 Гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba L.) - релікт третинної флори, що в природному стані 

зустрічається в лісовому заповіднику на горі Темуса біля міста Ханчжоу в Китаї. Природний 

ареал гінкго займає невелику площу в східній частині Китаю в горах Дянь-Му-Шань.  

 Гінкго - беззаперечна цінність для декоративного садівництва як оригінальне і красиве 

дерево. Це великі дерева, які в 100-річному віці досягають понад 35 м заввишки і більше 3 м в 

діаметрі. Молоді дерева мають пірамідальну крону. Стовбур сильно гіллястий. Листки з довгими, 

до 10 см, черешками. Жодна з інших голонасінних рослин не має листків, подібних до гінкго.  

 Це деревинне, кормове і вітамінне дерево, плоди й насіння якого високо цінуються в 

медицині. Шкільний дендропарк – єдине місцезростання цієї реліктової рослини на Шепетівщині.  

 Зростає в дендропарку і ялиця біла (Abies alba Mill.), яку важко зустріти на півночі 

Хмельниччини. Названа вона так через білуватий нижній бік хвої. Поширена в Європі і Карпатах. 

Тіньовитривала порода, вимоглива до ґрунту і вологості атмосфери. Ялиця біла - одна з цільових 

деревних порід України. Її велике господарське значення визначається тим, що деревина широко 

використовується у будівництві, хімічній, паперовій, меблевій промисловості, дуже цінний підгін. 

 В зоні Малого Полісся ялиця біла  вважається гірською породою. 
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 Ялицева олія - важлива сировина для виробництва синтетичної медичної камфори. Олію 

ялиці використовують для лікування ангіни, кашлю, грипу, бронхіту, запалення легень, 

пародонтозу і захворювань ротової порожнини, зубного болю, стенокардії, радикуліту та міозиту.  

 Унікальною рослиною станції є сосна кедрова сибірська (Pinus sibirica Du Tour.) – 

подарунок Ханти-Мансійських лісівників під час Х Міжнародного ювілейного юніорського лісового 

конкурсу. Це дерево до 35-42 м висотою та 1,5-2 м діаметром. Крона густа, конусоподібна. Кора – 

темно-коричнева, тріщинувата. Коренева система сильно розвинена. Пагони товсті, з жорстким 

рудим опушенням. Хвоя щільна, шорстка, темно-зелена, до 12-15 см завдовжки. Опадає через 3-

7, інколи 11 років. Шишки широкояйцеподібні, прямостоячі, світло-бурі, завдовжки до 13 см та до 

8 см в діаметрі. Насінини коричневі, ребристі, до 16 см довжиною та 12 см шириною. Маса 1000 

шт. – 200-300 г. Доживає до 850 років.  

 Морозостійка, повільноросла, тіньовитривала, вибаглива до родючості ґрунту.  

 Деревина ядрова, легка, м’яка, легко обробляється. З неї виготовляють меблі, музичні 

інструменти, вулики, тару для молочних продуктів, олівці. Кедрове масло використовують для 

вичинки хутра. Хвоя – чудовий гігієнічний матеріал для набивання матраців. Із хвої отримують 

вітамінізовані добавки в корми тваринам. Кедрові ліси забезпечують живленням звірів і птахів.  

 Таким чином, кедрова сосна сибірська має лікувальне, харчове, вітамінозне, деревинне, 

антисептичне, хімічне, технічне й величезне екологічне значення. Це – надзвичайно цінна 

деревна порода, яка заслуговує на широке впровадження в лісах Поліської зони України як 

стратегічно цінна деревна порода.  

 Зростають на станції екологічної стежини каштан кінський, клени, ялини звичайна та 

срібляста, сосни, черемха, ліщина, бруслина середньоєвропейська. 

 Окрім дикорослих рослин в саду ростуть культурні рослини: яблуні сортів «Зоря», «Ренет 

Семиренка», «Папіровка», «Пепен шафранний».  

 Багато проростає і трав’янистих рослин: мати-й-мачуха, ромашка непахуча. подорожник, 

кропива собача, вероніка лікарська, череда, шипшина та інші - все це лікарські рослини.  

Наявність ставу дає можливість вивчати вологолюбні та водяні рослини і тварини, 

спостерігати за плаваючою орнітофауною тощо.  

 На території станції проводяться екскурсії, уроки з природничих дисциплін, фізкультури, 

тренування юних туристів. Створення та облаштування аншлагами й агітаційними щитами 

шкільного дендропарку дало змогу залучати до природничих наук та охорони навколишнього 

середовища молодших школярів і дошкільнят.  

 Для більш детального ознайомлення юних лісівників гуртка та учнівського лісництва з 

геологічною будовою, рослинністю і тваринним світом ми вирушаємо до наступної станції 

«Лазня» - 570 м по пересічній місцевості 160° на південний схід. Виконавши завдання практичної 

роботи, юні лісівники працюють над створенням путівника. 

 VІ. Захист навчальних проектів.  

 Після виконання практичної роботи вихованці гуртка захищають навчальні проекти на 

теми: «Роль лісів в організації відпочинку та оздоровленні населення», «Заповідники. 

Національні природні парки свого регіону». «Охорона навколишнього середовища. Міжнародний 

рівень охорони фіторізноманіття».  

 Захисти проектів гуртка «Юні лісівники» проходять за порядком, визначеним при захисті 

наукових робіт або проведенні науково-практичних конференцій. Саме такий порядок активізує 

роботу всіх його вихованців.  
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 Після захисту і обговорення проектів, їх виконавцям надаються рекомендації.  

 VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

 Вихованці гуртка визначивши станції та зупинки екологічної стежки, аргументують свій 

вибір, пропонують зміст інформаційних щитів і аншлагів, презентують виготовлені ними паспорти 

та путівники, зразки характеристик станцій і зупинок. Оцінюючи навчальні проекти, пропонують 

продовжувати працювати над темами, які їх цікавлять. 

 VІІІ. Завдання для саморозвитку та самореалізації.  

 Завершити оформлення практичної роботи. Підібрати та запропонувати теми наукових 

досліджень. 

 

Розділ ІІІ. Біосфера.  
 

Заняття 21  
 

Тема. Поняття про біосферу як живу оболонку Землі. Вчення В.І. Вернадського про 

біосферу та ноосферу. Компоненти, фази і яруси біосфери.  

Мета. Дати поняття про біосферу, ознайомити вихованців гуртка із вченням В. 

Вернадського про біосферу та ноосферу, вивчити компоненти, фази і яруси біосфери, закріпити 

знання про біосферу, як живу оболонку Землі. Формувати вміння виконувати навчальні проекти, 

пояснювати природні явища, процеси в живих організмах на основі знань з біології, екології, 

географії, фізики та хімії.  
Обладнання. Роздавальний, дидактичний матеріал, посібники, довідники, таблиці, 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Вчення В.І. Вернадського. Біосфера, ноосфера, жива 

оболонка, компоненти, фази, яруси, структура, енергетика.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Перевірка готовності до заняття. Повідомлення теми та мети, визначення 

його етапів, створення позитивного психологічного настрою.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

Фронтальна бесіда за запитаннями.  

1. Які географічні оболонки земної кулі ви вивчали на уроках географії?  

2. Охарактеризуйте літосферу, з яких шарів вона складається?  

3. Дайте визначення гідросфери, яка максимальна її товщина?  

4. Що таке атмосфера? На які частини вона ділиться?  
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5. Дайте характеристику тропосфери, стратосфери, озонового шару та іоносфери.  

6. Дайте визначення біосфери. З курсу біології пригадайте її межі.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Пізнання законів біосфери має велике значення не тільки для характеристики її сучасного 

стану, але й для майбутнього нашої планети, майбутнього людства, тому, що вже сьогодні 

поверхня Землі перестала бути тільки природним утворенням. Вивчення закономірностей 

взаємовідносин організмів і середовища переконливо показує, що існує діалектична єдність 

природи і суспільства, що одні і ті ж закони лежать в основі розвитку природи і людства. Тому 

лісівники повинні мати уявлення про біосферу як живу оболонку Землі, оперувати поняттями  

біосфера та ноосфера, вміти характеризувати компоненти, фази і яруси біосфери.  

Виконання навчальних проектів допоможе вам удосконалити знання з вивченої теми, 

стимулюватиме поглиблене вивчення навчальних предметів природничого циклу.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Поняття про біосферу як живу оболонку Землі. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Характеризуючи відомі вам оболонки Землі, ви переконалися про їх взаємопроникнення. 

 Так, у літосфері – твердій оболонці в наявності є вода, повітря, живі організми, атмосфера 

характеризується вмістом пилу, водяної пари, живих організмів, а гідросфера – підтримує життя 

на Землі.  

Живі організми формують особливу оболонку – біосферу.  

Біосфера – оболонка земної кулі, склад, структура і енергетика якої в суттєвих рисах 

зумовлені минулою або сучасною діяльністю живих організмів. Вона займає частину земної кори, 

атмосфери і гідросфери. Біосфера існує з часу появи життя на Землі. Її структура неоднорідна в 

біогеохімічному відношенні, що є наслідком різноманітних речовинно-енергетичних колообігів. В 

біосфері відбувається перетворення сонячної енергії і нагромадження її в органічних речовинах.  
 

4.2. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу.  
 

Термін «біосфера» запропонував австралійський вчений Едуард Зюс (1875), а вчення про 

біосферу як оболонку Землі, заселену живими організмами, створив В.І. Вернадський.  
 

Що вам відомо про Володимира Івановича Вернадського?  
 

Вернадський Володимир Іванович – академік АН СРСР і АН УРСР, член Чехословацької, 

Французької і Сербської академій, мінералог, кристалограф, засновник геохімії, біогеографії, 

радіогеології, вчення про живу речовину, біосферу і ноосферу, перший Президент Української 

Академії Наук та науковець зі світовим ім’ям.   

Він вважав, що у своїй основі біосфера – продукт взаємодії живої і неживої матерії Землі. 

Під час життєдіяльності рослин біосфера стала акумулятором сонячної енергії. Живі організми 

являють собою важливу біохімічну силу, яка перетворює земну кору.  

Основна міграція і диференціація хімічних елементів на земній поверхні прямо чи побічно 

проходить при участі живої речовини. Очевидно, протягом багатьох сотень мільйонів років 

існування життя, матерія перетворила велику кількість сонячної енергії в механічну чи хімічну. Не 

виключено, що атоми більшості хімічних елементів біосфери багаторазово використовувалися 

іншими організмами. Жива речовина визначила склад атмосфери, осадових порід, ґрунту, 

гідросфери. Завдяки цьому змінився зовнішній вигляд планети.  
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Біосфера специфічно організована єдність живих організмів і мінеральних складових 

частин, яка проявляється в біогенній міграції атомів і здійснюється за рахунок енергії сонячного 

випромінювання. Вона являє собою ієрархічно побудовану єдність рівнів біологічної організації, 

таких як особини, популяції і біоценози. Для кожного із вказаних рівнів характерна відносна 

залежність від середовища, що і забезпечує можливість еволюції всієї великої макросистеми.  

 Еволюція органічного світу пов’язана із збільшенням кількості елементів, які включаються 

у колообіг речовин, збільшенням біомаси, більш інтенсивним вбиранням і трансформацією 

енергії, речовин і інформації, що неминуче призводить до розширення сфери дій життя, 

посиленню її тиску на неорганічне середовище.  

Між неорганічною і органічною матерією (речовиною) на Землі існує нерозривний 

геохімічний зв’язок, постійний колообіг речовин і перетворення форм енергії. На прикладі 

біогеоценозу, як саморегулюючої системи, чітко проявляється закон збереження маси і енергії. 

Колообіг речовин підпорядкований цьому закону, оскільки живі особини, завдячуючи наступним 

ланкам живлення, після закінчення життєвого циклу, повертають природі все, що отримали від 

неї протягом життя. При цьому, колообіг речовин і потік енергії через екосистему забезпечують 

продовження існування життя, тому, що інакше навіть у масштабах Землі запаси необхідних 

елементів були б швидко вичерпані. Колообіг у вигляді біогеохімічних циклів – необхідна умова 

існування на земній кулі екологічної системи планетарних масштабів – біосфери. Весь колообіг 

речовин, що проходить в масштабах біосфери, потік енергії, що проходить через неї, все це 

зобов’язано одному джерелу – Сонцю.  

Людство є часткою біосфери і відрізняється від інших існуючих в біосфері компонентів все 

більш наростаючим впливом. За масштабністю цей вплив, особливо в останній час, - 

найзначніший у порівнянні з усіма відомими природними факторами (антропогенний фактор).  

Завдяки діяльності людства, поряд з геологічним і біологічним колообігом речовин утво-

рюється також антропогенний колообіг, внаслідок якого міграція атомів при виробничих процесах 

планетарного масштабу уже вдвічі більша, ніж переміщення атомів при геологічних 

перетвореннях.  
 

4.3. Ноосфера. Розповідь.  
 

Людство виникло і розвивалось в процесі еволюції життя і біосфери Землі. Досягнувши 

високого рівня прогресу, її населення стало активно формувати та змінювати зовнішнє 

середовище. За відносно короткий для біологічної еволюції період трудова діяльність людей 

досягла небачених масштабів. Вона охопила всі континенти, стала відчутною в атмосфері, 

гідросфері, вийшла за межі Землі. Зміни умов середовища життя під впливом господарської 

діяльності досягли таких розмірів, що почали впливати на здоров’я самої людини, її трудову 

активність і розвиток окремих екологічних районів. На великих ділянках суші природний 

рослинний покрив замінений штучними угрупованнями. Піддались змінам склад атмосфери, її 

оптичні параметри та енергетичний режим планети.  

Новий стан біосфери, при якому трудова діяльність стала дуже значною, В.І. Вернадський 

назвав ноосферою, як нове своєрідне географічне явище на нашій планеті, новий етап розвитку 

біосфери, коли вперше людство стає найбільшою природною силою. Високі темпи розвитку 

індустрії обумовили необхідність охорони ресурсів природи.  

Оскільки багато ресурсів біосфери є невідновлювальними, то все це вимагає нового підхо-

ду до охорони природи, навколишнього середовища і біосфери. Людство, ймовірно, вже не 
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зможе задовольнити збереження всього цього навіть у такому стані і на такому рівні, який є сьо-

годні. В інтересах прогресу необхідне раціональне перетворення природи, направлене на покра -

щення і примноження природних біологічних ресурсів, на збільшення продуктивності біосфери.  

На наших очах здійснюється перехід  від еволюції, яка керується стихійними біологічними 

факторами (період біогенезу), до еволюції, керованої людською свідомістю – до періоду  

ноогенезу, періоду свідомого керівництва біосферою на основі досконалої техніки. Незважаючи 

на те, що людство складає незначну частину біомаси нашої планети, наслідки його діяльності 

величезні. Вона стала однією із найголовніших сил, що змінюють процеси у біосфері.  

Останнім часом значно прискорилась біогенна міграція елементів у результаті добування 

з надр корисних копалин, перетворення їх в інші продукти. Людство володіє великою кількістю 

різних форм енергії (механічної, електричної, атомної), змінює природу і клімат створенням 

великих гідрологічних об’єктів, лісових насаджень, полезахисних лісосмуг, розорюванням 

цілинних земель, зміною русел річок і т.д.  

Людина вийшла за межі біосфери, досліджує ближній і далекий космос. Космонавти 

дослідили Місяць, досліджуються планети Сонячної системи. Всі ці досягнення людського розуму 

потребують обліку неминучих порушень законів природи. Актуальною стає проблема розумного 

керування обміном речовин між біосферою і людським суспільством.  

Взаємовідносини людства і природного середовища не тільки можуть, але й повинні бути 

гармонійними, без різких і незворотних змін глобального масштабу.  
 

4.4. Компоненти, фази і яруси біосфери.  
 

Із курсу загальної біології пригадайте, якими ярусами сформована біосфера.  
 

Уявлення про склад біосфери були викладені В.І. Вернадським у праці «Хімічна будова 

біосфери Землі і її оточення». Речовина її складається із семи глибоко різнорідних природних 

частин, геологічно невипадкових.  

По-перше, із сукупності живих організмів, живої речовини, розсіяної в міріадах особин.  

По-друге, з біогенної речовини - джерела потужної потенціальної енергії (кам’яне вугілля, 

бітуми, вапняки, нафта тощо).  

Біогенна речовина утворюється і переробляється сукупностями живих організмів. Це 

джерело надзвичайно потужної потенціальної енергії. Після утворення біогенної речовини живі 

організми в ній малодіяльні.  

По-третє, з косної речовини - твердої, рідкої, газоподібної (камінь, вода, повітря), у 

відтворенні якої не беруть участі живі організми.  

По-четверте, біокосної речовини, яка створюється одночасно живими організмами і 

косними процесами, являючи собою динамічні зрівноважені системи перших і других. Такою є вся 

океанська і майже вся річкова вода біосфери, ґрунт, кора, вивітрювання і т.п.  

По-п’яте, з речовини, яка перебуває в радіоактивному розпаді. Останні десятиліття 

випробування ядерної зброї й аварії на атомних електростанціях підтвердили наявність у живій і 

неживій природі великої кількості елементів радіоактивного розпаду.  

По-шосте, з речовини, просякнутої розсіяними атомами, які безпосередньо 

утворюються з різних земних речовин під впливом сонячного випромінювання.  

По-сьоме, з речовини космічного походження (космічний пил, метеорити тощо).  
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Отже, речовина біосфери В.І. Вернадським розподіляється за походженням (земна, 

космічна), характером речовини (жива, нежива), за характером вихідної речовини (біогенна, 

косна), радіоактивністю, ступенем дисперсності (розсіяні атоми). 

Сучасне життя поширене у верхній частині земної кори (літосфері), у нижніх шарах 

повітряної оболонки Землі (атмосфері) і у водній оболонці Землі (гідросфері).  

У біосфері можна виділити наступні яруси.  

В літосфері: базальтовий, гранітний, нафтовий, осадових порід.  

Гідросфера складається із: припливно-відпливної зони (лікторалі), планктона та бентоса.  

На поверхні літосфери виділяються зони: тропічних і субтропічних лісів, широколистяних 

та хвойних лісів, альпійських лук, гірської тундри, гір, покритих кригою.  

Над поверхнею літосфери й гідросфери розміщена газова оболонка, що називається 

атмосферою. Її нижня частина - тропосфера.  

Над тропосферою розташована стратосфера. У статосфері сформувався озоновий шар.  

V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон».  

Бесіда за запитаннями.  

1. Дайте визначення поняття «Біосфера».  

2. Назвіть ім’я вченого, що запропонував термін «біосфера».  

3. Хто створив вчення про біосферу як оболонку Землі, заселену живими організмами?  

4. З чим пов’язана еволюція органічного світу?  

5. З яких природних частин складається речовина біосфери?  

6. Які ресурси біосфери належать до відновлювальних, а які до невідновлювальних?  

7. Перерахуйте компоненти, фази і яруси біосфери. Охарактеризуйте їх. 

8. Дайте визначення поняття «ноосфера». 

9. Як речовина біосфери розподіляється за В.І. Вернадським?  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки». 

Вихованці гуртка самостійно підводять підсумки про те, що структура біосфери 

неоднорідна у біогеохімічному відношенні і є наслідком різноманітних речовинно-енергетичних 

колообігів, взаємопроникнення земних оболонок, про біосферу як оболонку Землі, заселену 

живими організмами, компоненти, фази та яруси біосфери. Роблять висновки про необхідність 

вивчення у школі предметів природничого циклу. 

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

З курсів «Природознавство», «Біологія», «Географія», «Хімія», «Фізика» пригадати теми 

колообігу речовин у природі. Підготуватися до практичної роботи №12. Виконати навчальний 

проект на тему «Біосфера - жива оболонка Землі».  

 

Заняття 22  
 

Тема. Практична робота №12. Схематичне зображення компонентів біосфери та 

колообігу речовин в ній.  

Мета. Закріпити знання з теми «Поняття про біосферу як живу оболонку Землі, вчення 

В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, компоненти, фази і яруси біосфери», навчитися 

схематично зображувати  компоненти біосфери та колообіг речовин у ній, їх вплив на біосферу. 

Показати, що у своїй основі біосфера – продукт взаємодії живої і неживої матерії Землі. 

Формувати вміння будувати й тлумачити схеми, графіки, діаграми.  
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Обладнання. Підручники, посібники, довідники, таблиці: «Оболонки планети Земля», 

«Колообіг вуглецю в біосфері», «Колообіг азоту в біосфері», «Колообіг води», «Колообіг кисню» , 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Компоненти біосфери, колообіг речовин, біогенна та абіо-

генна міграції хімічних елементів, фіксований азот, хемотрофи, фототрофи, денатурація білка.  

Тип заняття. Формування знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Повідомлення теми та мети заняття. Забезпечення вихованців гуртка 

роздавальним і дидактичним матеріалом. Перевірка готовності до виконання практичної роботи. 

Створення сприятливого психологічного клімату.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте компоненти, фази і яруси біосфери.  

2. Що таке біогенна та абіогенна міграції хімічних елементів?  

3. Із курсу біології та хімії охарактеризуйте колообіг води в природі.  

4. Що вам відомо про колообіг вуглецю та азоту в біосфері?  

5. Що таке ноосфера? Назвіть компоненти, фази і яруси біосфери.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Сучасне життя поширене у верхній частині земної кори (літосфері), у нижніх шарах 

повітряної оболонки Землі (атмосфері) і у водній оболонці - гідросфері.  

Для кращого пізнання законів біосфери ми повинні навчитися схематично зображувати 

компоненти, фази яруси біосфери та колообіг речовин у ній, прогнозувати їх вплив на біосферу, 

що має велике значення не тільки для характеристики сучасного стану біосфери, але й для 

майбутнього нашої планети, майбутнього людства.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Завдання.  

1. Користуючись вченням В.І. Вернадського зобразіть схематично компоненти і яруси 

біосфери.  

2. Використовуючи роздавальний та дидактичний матеріал зобразіть колообіг хімічних 

елементів (Карбону, Нітрогену, Оксигену) та води в біосфері.  

3. Обґрунтуйте значення таких колообігів.  

Прим. Зображувані схеми можуть бути довільними. 

Хід роботи  

Юні лісівники зображують спочатку яруси біосфери, а потім – її компоненти - живі 

організми.  
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На минулому занятті ми вивчили, що до біосфери входять літосфера, гідросфера та 

атмосфера.  

Вихованці гуртка розрізняють у літосфері: базальтовий, гранітний, нафтовий яруси та ярус 

осадових порід.  

У гідросфері:припливно- відпливну зону (ліктораль), планктон та бентос.  

На поверхні літосфери виділяють зони: тропічних і субтропічних лісів, широколистяних, 

хвойних лісів, альпійських лук; гірської тундри, гір, покритих кригою.  

В атмосфері: тропосферу, стратосферу, озоновий шар.  

Обґрунтовують роль живих організмів у створенні осадових порід, процесах 

ґрунтоутворення, вплив живих організмів на газовий склад атмосфери тощо.  

Зображуючи колообіг хімічних елементів зауважують, що здійснення функцій живої 

речовини пов’язані з міграцією атомів. Частина міграції хімічних елементів за участю живих 

організмів називається біогенною, а поза ними – абіогенною.  

Наприклад, зображуючи колообіг Карбону враховують у літосфері: вулканічну діяльність, 

викопний вуглець, мінералізацію, розкладання органічних решток, ґрунтове дихання, вапнякові 

коралові рифи, карбонову кислоту, що утворюється на шельфах.  

На земній поверхні - розчинений вапняк, вапно, атмосферну рівновагу, рослинні білки і 

вуглеводи, дихання організмів, фотосинтез, поновлення ресурсів СО2  в процесі господарської 

діяльності людини, використання викопного вуглецю.  

За такою ж схемою виконують подальші завдання та обґрунтовують значення колообігу 

хімічних елементів у біосфері.  

V. Закріплення знань.  

На закріплення знань юні лісівники оформляють практичну роботу.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про те, що під час виконання практичної 

роботи вони удосконалили знання про біосферу як живу оболонку Землі, навчилися схематично 

зображувати компоненти біосфери, колообіг речовин у ній, вивчили вплив живих організмів та 

колообігів речовин на біосферу. Переконалися, що у своїй основі біосфера – продукт взаємодії 

живої і неживої матерії Землі.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Повторити матеріал про межі біосфери й різноманіття живих організмів у ній.  

 

Заняття 23  
 

Тема. Продукційний процес у біосфері. Межі біосфери. Різноманіття живих 

організмів у біосфері.  

Мета. Дати поняття про продукційну діяльність живих організмів, вивчити межі біосфери, 

різноманіття живих організмів, навчитися визначати площу, фітомасу і первинну продукцію 

найважливіших зон рослинності Землі, розвивати та використовувати логічне мислення для їх 

визначення, виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.  

Обладнання. Підручники, посібники, довідники, таблиці: «Оболонки планети Земля», 

«Межі біосфери», «Організми, які беруть участь в утворенні осадових порід», «Площа, фітомаса і 

первинна продукція найважливіших зон рослинності Землі», «Фізична карта світу», карти 

рослинності світу, зоологічна карта, комп’ютерне забезпечення.  
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Базові поняття та терміни. Біосфера, межі біосфери, продукційний процес, живі 

організми біосфери, фітомаса, первинна продукція, зони рослинності.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап. Привітання. Забезпечення роздавальним та дидактичним 

матеріалом. Перевірка готовності юних лісівників до заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Мікрофон».  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте хімічну будову біосфери Землі і її оточення.  

2. Із яких природних частин складається речовина біосфери?  

3. Охарактеризуйте живу речовину біосфери.  

4. Що відноситься до біогенної речовини? Як вона утворюється?  

5. Назвіть відомі вам речовини, що перебувають у радіоактивному розпаді.  

6. Як утворюються розсіяні атоми?  

7. Перерахуйте речовини космічного походження.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Продукційний процес у біосфері вивчається в рамках міжнародної науково-дослідницької 

програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» для вирішення цілої низки найважливіших екологічних 

питань. Через те, що людство є частиною біосфери і відрізняється від інших існуючих у біосфері 

компонентів тим, що безпосередньо впливає на неї ми повинні знати межі живої оболонки Землі, 

колообіг речовин у ній, з метою використання та охорони різноманіття живих організмів.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Продукційний процес у біосфері. Розповідь з елементами бесіди.  
 

В рамках міжнародної науково-дослідницької програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» 

для вирішення цілої низки найважливіших екологічних питань вивчається продукційна діяльність 

живих організмів. Сюди включається величина біомаси, що виробляється організмами за 

одиницю часу на одиниці площі.  

Враховується також і біомаса, яка являє собою запас органічної речовини, акумульованої 

в даний момент на визначеній площі в популяції будь-якого виду, групи видів або угруповання в 

цілому.  
 

Дайте визначення понять консументи і редуценти.  
 

При цьому розрізняють первинну продукцію, утворену продуцентами, і другорядну, 

утворену гетеротрофними організмами, - консументами й редуцентами. Повна біологічна 

продуктивність повинна включати в себе також енергію і біологічні леткі речовини.  
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Відповідно до розрахунків В.І. Вернадського, 99% живої речовини планети складає  маса 

зелених рослин.  

Тут же знаходиться і максимум щорічної продукції, що синтезується рослинами. Рослинна 

маса океанів і морів порівняно невелика – 0,17×109  т.  

Середня річна продукція рослинності планети складає біля 240×109 т, причому річна 

продукція органічної маси сама найбільша в тропічних лісах (30 т/га), а в середньому по 

континентах – близько 11 т/га.  

Загальна річна продукція хімічної, металургійної, гірничодобувної та інших галузей 

промисловості світу складає близько 10 млрд. тонн.  

Як видно з таблиці, основна кількість фітомаси акумульована у тропічній зоні.   
 

Площа, фітомаса і первинна продукція найважливіших зон рослинності Землі  

 Кліматична зона Площа. Фітомаса. Первинна продукція 

109 км2 % 109 т. % 109 т. % 

Полярна. 8,05 1,6 13,77 0,6 1,33 0,6 

Бореальна. 23,20 4,5 439,06 18,3 15,77 6,5 

Суббореальна. 22,53 4,5 278, 67 11,5 17,97 7,7 

Субтропічна. 24,26 4,8 323,90 13,5 34,55 14,8 

Тропічна. 55,85 10,8 1347,10 56,1 102,53 44,2 

Суша (без 
льодовиків, рік та 

озер). 

133,4 26,2 2402,5 100 171,54 73,8 

Льодовики. 13,9 2,7 0 0 0 0 

Річки та озера. 2,0 0,4 0,04 0,01 1,0 0,4 

Всі континенти. 149,3 29,3 2403,54 100 172,54 74,2 

Світовий океан. 361,0 70,7 0,17 0,001 60,0 25,8 

Земля. 510,3 100 2402,71 100 232,54 100 
 

Із сонячними променями на Землю надходить велика кількість енергії, яка підвищує 

температуру її поверхні майже на 3000С відносно космічного простору. Увібрана енергія не 

зникає, вона перетворюється в органічну речовину. Враховуючи розміри площ відповідних зон, 

біомасу і величину первинної продукції, можна отримати результати по окремих зонах Землі.  

Швидкість утворення органічної речовини не визначає її сумарні запаси, тобто загальну 

біомасу всіх організмів кожного трофічного рівня. Біомаса продуцентів або консументів в 

конкретних угрупованнях залежить від того, як співвідносяться між собою темпи накопичення 

органічної речовини на визначеному трофічному рівні і передачі його у вищий. Визначну роль при 

цьому відіграє швидкість обігу основних продуцентів і консументів.  
 

4.2. Межі біосфери. Розповідь.  
 

Що являє собою біосфера?  
 

Вся сукупність біогеоценозів земної кулі утворює біосферу. що являє собою частину 

ґрунтової, повітряної й водної оболонок, які заселені живими організмами. На земній кулі 

організми поширені нерівномірно. Найбільша кількість життєвих форм і найбільша їх 

концентрація сформувалася на межі трьох середовищ – ґрунту, повітря і води, де зібрані 

найкращі умови життя.  
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Насиченість цієї розмежувальної зони життєвими формами надзвичайно висока. В деяких 

випадках у літоралі (літораль (від лат. Litoralis – береговий) – мілководна прибережна зона 

моря або внутрішньої водойми (озера, водосховища)) знаходиться до 1 млн. організмів - вищих і 

нижчих. Вважається, що літораль – це сходинка при виході з водного середовища на землю чи в 

повітря.  

Межі біосфери і її насиченість організмами обумовлені цілим комплексом факторів. 

Важливою причиною нерівномірного поширення живих організмів у атмосфері є наявність сили 

земного тяжіння. В океані немає механічних перепон. 

В 1931 р. вийшла стаття В.І. Вернадського «Про межі біосфери». Проте слід нагадати, що 

вчений до цієї проблеми звернувся ще в 1926 р. Однак тоді наука ще не нагромадила достатньої 

кількості інформації, яка б дала повну відповідь на питання: де проходять межі біосфери? 

Наприклад, не підтвердилося передбачення вченого про заселення усієї осадової оболонки 

Землі бактеріальним життям. Відомо, що розподіл мікроорганізмів у підземних водах, а значить, і 

нижня межа біосфери на континентах визначається двома факторами: температурою води і 

концентрацією в ній мінеральних солей. Живі бактерії можуть існувати у водах із температурою 

до 100°С, тоді як активна їхня життєдіяльність проявляється на межі близько 80°С. Крайня межа 

соляного розчину - 270 г/л, що в 10 разів перевищує концентрацію води океану.  

В глибину Землі живі організми проникають на невеликі відстані. В літосфері життя 

обмежує перш за все температура гірських порід та підземних вод, яка поступово підвищується з 

заглибленням і на рівні 1,5–15 км вже перевищує 1000С. Найбільша глибина, на якій в породах 

земної кори були виявлені бактерії, складає 4 км. У нафтових родовищах на глибині 2-2,5 км 

реєструються бактерії у значних кількостях.  

Передбачення В.І. Вернадського про повсюдне поширення життя в океані до самого його 

дна збулося. Однак це підтвердилося через декілька десятків років — у 1960 р., коли батискаф 

«Трієст» із Жаком Піккаром і Доном Уолшем торкнувся дна Маріанської западини на глибині 

10919 м від точки занурення. Акванавти на великій глибині побачили життя, про яке 

В.І.Вернадський тільки здогадувався: «Повз батискаф пропливали плоскі риби, завширшки в 

долоню, на дні лежала червона креветка. Поверхня дна була покрита якимись горбочками, 

напевно, створеними живими організмами. Океан виявився заселеним до самих  великих своїх 

глибин», - описав побачене А.В. Лаппо.  

В океані життя трапляється навіть на дні океанічних впадин за 10-11 км від поверхні, хоча 

температура там близько 00С. Однак, за В.І. Вернадським, нижню межу біосфери слід проводити 

ще глибше. Велетенські товщі осадових порід, що поступово накопичуються в океані, й 

походження яких пов’язане з діяльністю живих організмів, - це також частини біосфери. У 

відповідності з динамічними процесами в земній корі осадові породи поступово занурюються в її 

глибину, метаморфуючись під дією високих температур і тиску. Метаморфічні породи земної 

кори, що походять з осадових, в кінцевому результаті є також похідними життя.  

Отже, у біосфері можна виділити наступні яруси.  

У літосфері:  

- базальтовий – глибина 10000 – 11500 м;  

- гранітний – 6000 – 10000 м;  

- нафтовий – 500 – 6000 м;  

- осадових порід – 100 м.  
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Гідросфера складається із: припливно-відпливної зони (лікторалі), глибина  якої складає 

від нуля до 60 м; планктону та бентосу, які розміщуються на глибині 400–450 м.  

На поверхні літосфери виділяються зони:  

- тропічних і субтропічних лісів (на висотах від нуля до 1600 м н.р.м.);  

- широколистяні ліси розміщені на висоті 1600-2100 м н.р.м.;  

- хвойні ліси – 2100-3500 м;  

- від 3500 до 4100 м.н.р.м. розташовуються альпійські луки;  

- на висоті 4100-5300 – гірська тундра.  

Від 5300 до 8884 м – гори, вкриті кригою.  

Над поверхнею літосфери та гідросфери розміщена газова оболонка, що називається 

атмосферою. Її нижня частина до 15-18 км заввишки (в помірних широтах – до 8–12 км) має назву 

тропосфера. Тут міститься водяна пара, здатна пересуватися на значні відстані  внаслідок 

нерівномірного прогрівання поверхні Землі, формуються хмари, виникають опади. Температура 

тропосфери, особливо її нижніх шарів, непостійна.  

Над тропосферою розташована стратосфера, яка досягає 80 км заввишки. Біля верхньої 

межі цього шару виникає північне сяйво (свічення газів, спричинене потоком електрично 

заряджених частинок, що випромінює Сонце).  

У статосфері на висотах між 7–8 км (над полюсами), 17-18 км (над екватором) 

сформувався озоновий шар, який має виняткове значення для існування біогеоценозів суходолу і 

біосфери в цілому, відбиваючи короткохвильове ультрафіолетове випромінювання Сонця, що 

згубно діє на живу матерію.  
 

4.3. Різноманіття живих організмів у біосфері. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Пригадайте: що таке ґрунт  як середовище існування живих істот? Які організми його 

населяють? Охарактеризуйте озоновий шар атмосфери.  
 

Живі організми беруть участь у процесах відкладання осадових порід, ґрунтоутворення, 

формування атмосфери, змінюючи оболонки Землі.  

У процесі відкладання осадових порід беруть участь ціанобактерії, діатомові та інші 

водорості, форамініфери, радіолярії, молюски, тощо.  

Поклади крейди та вапняків формуються за рахунок масового розмноження морських 

одноклітинних тварин – форамініфер, чиї черепашки складаються з карбонатнокислого кальцію. 

У формуванні цих порід активну участь беруть колоніальні ціанобактерії. Внаслідок накопичення 

на дні морів черепашок і скелетів померлих організмів утворюється вапняковий мул.  

У накопиченні кремнеземових осадових порід беруть участь радіолярії та діатомові 

водорості. Утворення кам’яного вугілля спричинене умовами перетворень відмерлих викопних 

вищих спорових, голонасінних, мохів. Поклади залізної руди – це переважно наслідки діяльності 

хемотрофних залізобактерій.  

Живі організми беруть участь у вивітрюванні гірських порід. Наприклад, лишайники, 

оселяючись на скелях, виділяють органічні кислоти, які руйнують гірські породи.  

Вплив мешканців ґрунтів, а також води, повітря та кліматичних факторів забезпечують 

ґрунтоутворювальні процеси. На структуру ґрунтів впливає діяльність ґрунтових тварин, грибів, 

бактерій. Деякі з мікроорганізмів вступають у симбіоз із вищими рослинами (азотфіксуючі 

бактерії, ціанобактерії, деякі ґрунтові водорості). На структуру ґрунтів впливає діяльність дощових 

круглих червів, деяких комах, кліщів, кротів.  
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Органічні рештки (насамперед відмерлі частини рослин) потрапляють на поверхню ґрунту, 

утворюючи підстилку, в якій за участю бактерій, грибів, різних груп червів і дрібних членистоногих 

відбуваються процеси мінералізації.  

Процеси життєдіяльності організмів змінюють газовий склад атмосфери, який на початку 

розвитку біосфери значно відрізнявся від сучасного. В ній було багато водяної пари, вуглекислого 

газу, амоніаку, сірководню, метану, однак не було вільного кисню та, відповідно, озонового шару.  

Тому ультрафіолетові промені без перешкод досягали поверхні Землі і життя певний час 

могло існувати лише у водному середовищі, бо вода поглинає ці промені.  

Завдяки діяльності фотосинтезуючих ціанобактерій, газовий склад атмосфери поступово  

змінювався: знижувалася концентрація вуглекислого газу, метану, амоніаку та ін.; з’явилися 

вільний кисень та озоновий шар. Це створило передумови виходу життя на суходіл.  

Живі організми впливають і на концентрацію в атмосфері азоту. Він зв’язується деякими 

мікроорганізмами (азотфіксуючі та ціанобактерії) і таким чином вилучається зі складу повітря, а 

повертається в атмосферу в результаті процесів дисиміляції або денітрифікації, переважно у 

вигляді амоніаку. Діяльність організмів сприяє надходженню в атмосферу й деяких інших газів – 

сірководню, метану тощо.  

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Вихованці гуртка опрацьовують таблицю «Площа, фітомаса і первинна продукція 

найважливіших зон рослинності Землі» закріплюючи знання про найважливіші зони Землі та їх 

фітомасу. Визначають формування фітомаси у бореальній зоні, вивчають межі біосфери, дають 

характеристику її ярусам.  

Отримавши тему навчального проекту «Жива речовина біосфери та її властивості», 

складають план проведення досліджень, підбирають літературу.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Юні лісівники самостійно роблять висновки про продукційну діяльність живих організмів, 

межі біосфери, різноманіття живих організмів, важливість вміння визначати площу, фітомасу і 

первинну продукцію найважливіших зон рослинності Землі.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготувати навчальний проект на запропоновану тему. Опрацювати конспект. Визначити 

найважливіші зони рослинності Землі з виробництва фітомаси. 

 

Заняття 24  
 

Тема. Найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси. Жива 

речовина біосфери та її властивості. Колообіг речовин у біосфері. Вплив живих організмів 

на газовий склад атмосфери.  

Мета. Вивчити найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси, 

навчитися характеризувати живу речовину біосфери і її властивості, колообіг речовин у біосфері, 

вплив живих організмів на ґрунтотворення та газовий склад атмосфери. Формувати вміння 

пояснювати природні явища, процеси в живих організмах.  

Обладнання. Підручники, посібники, довідники, таблиці: «Оболонки планети Земля», 

«Межі біосфери», «Організми, які беруть участь в утворенні осадових порід», «Площа, фітомаса і 

первинна продукція найважливіших зон рослинності Землі», «Фізична карта світу», карти 

рослинності світу, зоологічна карта, карта природних зон світу, комп’ютерне забезпечення.  
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Базові поняття та терміни. Біосфера, зона рослинності, жива речовина, колообіг 

речовин, живі організми, ґрунтотворення, газовий склад атмосфери.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Перевірка готовності вихованців гуртка до заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте межі та яруси біосфери.  

2. Які зони виділяються на поверхні літосфери?  

3. Використовуючи фізичну карту світу і роздавальний матеріал, відшукайте природні зони 

тундри, тайги, екваторіальних лісів. Охарактеризуйте їх.  

4. У яких природних зонах виробляється найбільше фітомаси і первинної продукції?  

5. Охарактеризуйте різноманіття живих організмів у біосфері.  

6. Використовуючи знання з природничих дисциплін охарактеризуйте колообіг води в 

атмосфері.  

7. Що вам відомо про колообіг інших хімічних елементів?  

8. Дайте визначення понять «природна зона», «фітомаса», «продукційний процес».  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Біосфера – специфічно організована єдність живих організмів і мінеральних складових 

частин, що визначило склад атмосфери, осадових порід, ґрунту, гідросфери завдяки чому зміни-

вся зовнішій вигляд планети. Тому ми маємо знати  найважливіші зони рослинності Землі по 

виробництву фітомаси, навчитися характеризувати живу речовину біосфери і її властивості, коло-

обіг речовин у біосфері, вплив живих організмів на ґрунтотворення й газовий склад атмосфери.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки».  
 

4.1. Найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси.  
 

Завдання. Використовуючи «домашні заготовки», роздавальний та дидактичний матеріал, 

визначте найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси.  
 

Площа, фітомаса і первинна продукція найважливіших зон рослинності Землі  

Кліматична зона Площа. Фітомаса. Первинна продукція 

109 км2 % 109 т. % 109 т. % 

Полярна. 8,05 1,6 13,77 0,6 1,33 0,6 

Бореальна. 23,20 4,5 439,06 18,3 15,77 6,5 

Суббореальна 22,53 4,5 278, 67 11,5 17,97 7,7 

Субтропічна. 24,26 4,8 323,90 13,5 34,55 14,8 
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Тропічна. 55,85 10,8 1347,10 56,1 102,53 44,2 

Суша (без 
льодовиків, рік та 

озер). 

133,4 26,2 2402,5 100 171,54 73,8 

Льодовики. 13,9 2,7 0 0 0 0 
 

За таблицею юні лісівники визначають, що найважливішими зонами є тропічна, 

бореальна, субтропічна і суббореальна.  

Використовуючи знання зі загальної географії та домашню підготовку, вихованці 

гуртка роблять повідомлення.  

У тропічній зоні найбільше фітомаси виробляють тропічні ліси.  

4.1.1. Тропічна кліматична зона.  

Тропічні ліси поширені в тропічному, екваторіальному та субекваторіальному поясах між 

25° пн. ш. і 30° пд. ш. Вони трапляються в широтному поясі, який оточує Землю вздовж екватора 

та переривається лише океанами й горами.  

Рослинність тропічних лісів дуже різноманітна, залежить головним чином від кількості 

опадів та їх розподілу за порами року. У разі рясних опадів (більш ніж 2000 мм) і їх більш-менш 

рівномірного розподілу розвиваються вологі тропічні вічнозелені ліси. Віддаляючись від екватора 

з’являються ліси, в яких зволоження залежить від пори року: дощовий період змінюється сухим. 

Це - зимово-зелені змінно-вологі тропічні ліси з опалим на час посухи листям. Далі ці ліси зміню-

ються саванними лісами. При цьому в Африці й Південній Америці мусонні та екваторіальні ліси 

змінюються саванними лісами із заходу на схід. При ще більш посушливому кліматі деревостани 

розріджуються, саванні ліси змінюються ксерофільними колючими лісами і зарослями чагарників.  

Основними групами формацій тропічних лісів є дощові, або вологі, і сезонні.  

Вологі тропічні ліси - поширені в екваторіальному поясі, характеризуються рясним 

випаданням опадів (2000-7000 мм, іноді навіть до 12000 мм) і відносно рівномірним їх розподілом 

протягом року при практично незмінній середній температурі повітря (24-28°С). Основні регіони 

розповсюдження: Південна Америка, Центральна Африка, Південно-Східна Азія та Австралія. 

Вологі тропічні ліси вважаються центром еволюційної активності, місцем формування нових 

видів, що поширюються в інші регіони. Вони є найбільш давнім типом рослинності, практично не 

змінилися з третинного періоду. Основними групами вологих тропічних лісів є вологі вічнозелені 

гірські ліси, тропічні болотисті ліси, дощові тропічні рівнинні ліси, мангри.  

Мангри поширені в припливно-відпливній зоні тропічних узбереж і, якщо цьому сприяють 

теплі течії, то й уздовж берегів у помірній кліматичній зоні. Вони ростуть у місцях, вільних від 

води під час відпливу та затоплених під час припливу.  

Тропічні гірські вічнозелені ліси ростуть зазвичай вище 1500-1800 м н.р.м., де 

температури повітря опускаються до 10-12°С і нижче, що не дає розвиватися багатьом 

організмам. Ці ліси мають помітне значення в стабілізації природних умов (водоохоронне, 

протиерозійне та ін.). Їх відносній збереженості сприяє низьке господарське значення, пов’язане з 

труднощами освоєння за умовами рельєфу.  

Болотисті ліси займають помітно меншу площу, ніж незатоплені рівнинні ліси. За своїми 

властивостями вони близькі, хоча й мають достатньо відмінностей. Будучи поширеними на тих 

самих рівнинах, вони створюють ландшафтну мозаїку тропічних лісів.  

Сезонні тропічні ліси виростають в областях, де попри гарне зволоження (2500-3000 мм), 

наявний посушливий період. Кількість опадів і тривалість посушливого періоду в різних лісах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
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однакова, серед них розрізняють вічнозелені сезонні (наприклад, австралійські евкаліптові) й 

напіввічнозелені ліси (листопадні види представлені в верхньому ярусі, в нижньому – 

вічнозелені), світлі розріджені ліси (флористичний склад бідний, буває представлений однією 

породою).  

Листопадні сезонні тропічні ліси діляться на мусонні та саванні.  

Мусонні ліси ростуть в області дії мусонів, сухий період триває близько 4-5 місяців. 

Знаходяться в Південній та Південно-Східній Азії, в тому числі в Індостані, Індокитаї, на 

півострові Малакка, північному сході острова Ява. Ліси цього типу ростуть також і в Вест-Індії, 

Центральній Америці (острів Тринідад, Коста-Рика) та Західній Африці. 

Саванні ліси поширені в тропічних районах з чітко вираженим сухим сезоном та річною 

сумою опадів меншою, ніж в поясі зімкнутих лісів. Поширені на більшій частині Куби й інших 

островів Карибського моря, в багатьох районах Південної Америки, Східної та Центральної 

Африки, подекуди в Індії, Китаї і Австралії. 

Колючі ксерофільні ліси і чагарники ростуть у місцевостях зі ще меншою кількістю опадів 

наприклад, каатинга (тропічна листопадно-рідколісна рослинність – один із унікальних біомів 

Бразилії), тривалість сухого сезону в цій місцевості не менше ніж 6 місяців.  

 Верхня межа вологого тропічного лісу не є більш-менш рівномірною площиною, оскільки 

висота у дерев різна. 

Рослинність у вологих тропічних лісах.  

Вологі тропічні ліси характеризуються найбільшим на Землі багатством флори (більш ніж 
4/5 всіх видів рослин), переважанням в ній деревних видів (близько 70% вищих рослин), їх 

різноманітністю (від 40 до 100 видів на 1 га). На відміну від помірних лісів, в тропічних лісах рідко 

зустрінеш два дерева одного виду які стоять поруч. У болотистих лісах більше невисоких дерев, 

особливо пальм, більш розвинена поверхнева коренева система. Надмірна кількість опадів, 

наприклад в болотистих місцевостях Індонезії, ускладнює аерацію ґрунтів, що збіднює 

флористичний склад. У вологих тропічних лісах переважають види родин Диптерокарпові, Бобові, 

Миртові, Пальмові, поширені також деревоподібні папороті. Стовбури дерев зазвичай прямі, 

розгалужені ближче до верхівки, з тонкою та гладкою корою. Листя дерев зазвичай велике, 

щільне, шкірясте. Від стовбурів дерев відходять потужні дископодібні корені, які можуть досягати 

висоти 8 м. Дерева болотистих лісів часто мають ходульне коріння. 

У структурі дощового тропічного лісу зазвичай розрізняють три деревних яруси. Верхній 

ярус складається з окремих гігантських дерев виcотою 50-55 м, рідше 60 м, крони яких не 

змикаються. Дерева середнього ярусу, висотою 20-30 м, утворюють зімкнутий підгін. У цьому 

ярусі зосереджена основна маса ліан і епіфітів. Висота дерев нижнього ярусу не перевищує 20 м, 

розвиток цього ярусу залежить від освітленості, тому в зрілих лісах він розріджений і не 

перешкоджає рухові людей. Чагарниковий та трав’яний яруси важко чітко розмежувати, деякі 

трави, наприклад банан, можуть досягати висоти 6 м. У стиглому лісі флористичний склад 

трав’яного ярусу зазвичай складається з 1-2 видів. У темніших місцях трав’янистий покрив і 

чагарники відсутні, а в світліших - на узліссях та по берегах річок вони досягають своєї пишноти. 

Велику роль відіграють спорові рослини: папороті та плауни. Завдяки різноманітності видів та 

життєвих форм яруси не мають чітких меж. Крім того дуже розвинена позаярусна рослинність: 

ліани та епіфіти. В гірських вологих тропічних лісах висота дерев І ярусу двоярусного 

деревостану не перевищує 20 м. Тут поширені папороті, бамбуки, епіфіти. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Хоча вічнозелені ліси, навіть окремі дерева в цих лісах, ніколи не стоять без листя, дерева 

все ж таки скидають його, правда не одразу (крім деяких видів), а порціями. Листя, яке 

розпускається, може мати різні яскраві кольори: червоний, буро-червоний, білий та інші. Листя 

дерев верхніх ярусів ксерофільне: велике, жорстке, блискуче, оскільки в спекотний денний час 

дуже велика транспірація. Листя в глибині лісу являє собою повну протилежність. Різноманітні 

чагарники та трав’янисті рослини мають не ксерофільне пристосування, а навпаки, для 

видалення надлишку вологи, адже транспірація під наметом лісу невелика.  

Рослини мангрів пристосовані до життя в солоному середовищі, на ґрунтах, позбавлених 

доступу кисню. Видовий склад не багатий: враховуючи морські трави та галофільні сукуленти їх 

налічується близько 50 видів, що належать до 12 родів з 8 родин, більшість належать до родів 

Різофора, Авіценна, Bruguiera. Епіфітів і ліан мало. Поширені ходульні та дихальні корені. У 

багатьох рослин мангрів насіння проростає на материнській рослині в ще незрілих плодах. 

Дерева висотою 8-15 м утворюють зімкнутий підгін.  

Рослинність сезонних тропічних лісів.  

В мусонних лісах можна виділити три основні групи рослинних угруповань.  

1. У мішаних лісах домінують терміналії, дальбергії, альбіції та інші, підлісок складається з 

бамбуків і невеликих пальм.  

2. В тикових лісах - тик (Тектона велика), листопадні Acacia lencophloea та Albizzia procera 

і вічнозелені Butea  frondosa, Scheichera trijuda та ін.  

3. Ліси з шореї велетенської, підлісок з терминалії, стеркулія та ін.  

В Індії ростуть: чорне дерево, індійський лавр. Ліани та епіфіти хоча і не такі численні, як у 

вічнозелених, але їх більше, ніж у саванних лісах. Намет у мусонних лісах розріджений, якщо 

порівняти з вологим тропічним лісом, тому в них трав’яне покриття зімкнуте. Трави переважно 

однорічні, в найбільш сухих місцевостях переважає дика цукрова тростина.  

Для верхнього ярусу лісів цього типу в Західній Африці особливо характерний триплохітон 

(Triplochiton scleroxylon).  

Для саванних лісів типові листопадні дерева з родини бобових, крона яких зазвичай 

плоска, зонтикоподібна. Дерева мають висоту до 18 м. В місцях, де висота дерев 3-4,5 м, в сезон 

дощів трави можуть бути вищими, ніж дерева. Основу трав’яного покриття становлять злаки.  

У колючих ксерофільних лісах трапляються дерева з лускоподібним листям та чагарники з 

зеленими стеблами без листя. Рослини часто покриті колючками, тканини стебел та коренів 

здатні запасати воду.  

Тропічні ліси виключно важливі для біосфери планети, вони є місцем життя майже 

половини всіх біологічних видів які її населяють, понад 4/5 всіх видів рослин. Площа тропічних 

лісів становить половину лісової території Землі, вони виробляють 69% всієї чистої первинної 

продукції лісів світу. Тропічні ліси вивільняють близько 55,5 Гт кисню на рік. В біомасі вологих 

тропічних лісів знаходиться більша частина надматерикового запасу органічної речовини, 

зв’язано близько 4,6 Гт вуглекислого газу. Тропічні ліси випаровують близько 9% води що 

надходить до атмосфери. Попри високу біологічну продуктивність (до 3500 г/м2  в рік) і великий 

опад листя, запас підстилки в них значно менший, ніж у помірних лісах. Це пов’язано як з 

інтенсивністю промивки в дощових лісах, так і з загальною інтенсивністю розкладання, причому 

гриби та терміти переробляють понад 90% щорічного приросту рослинних сполук. Решту з’їдають 

рослиноїдні тварини, які, в свою чергу, слугують джерелом живлення для хижаків.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruguiera&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81#.D0.A1.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D1.96_.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8_.D0.BB.D1.96.D1.81.D1.83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Acacia_lencophloea&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Albizzia_procera&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Butea_frondosa&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Scheichera_trijuda&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81#.D0.A1.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D1.96_.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8_.D0.BB.D1.96.D1.81.D1.83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Triplochiton_scleroxylon&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8
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Половина первинних тропічних лісів зникла - замість них або виросли вторинні ліси, або 

залишилися трав’янисті угруповання, які можуть перетворитися на пустелі. Найбільші 

побоювання викликає скорочення дощових тропічних лісів. Екосистеми сезонновологих тропіків 

адаптувалися як до сезонних змін, так і до міжрічних розбіжностей в тривалості сухого та 

вологого періодів, тому вони більш стійкі до антропогенних впливів. Процес посилюється тим, що 

при вирубці лісів всього за 1-2 роки відбувається вимивання поживних сполук із ґрунту в 

підґрунтовий  шар. Основними причинами скорочення площі тропічних лісів є: підсічна система 

землеробства,  випалювання лісів під пасовища, лісівництво. 

Багато міжнародних організацій, наприклад МСОП, ФАО, ООН, ЮНЕП, усвідомлюють 

важливість тропічних лісів для біосфери планети та сприяють їх збереженню. Тут створено 

близько 40 млн га охоронних територій, серед них національні парки Салонга та Майко (Заїр); 

Жау, Амазонський (Бразилія); Ману (Перу), Канайма (Венесуела).  

Існує думка, що для збереження тропічних лісових екосистем охоронні території повинні 

охоплювати щонайменше 10% площі лісів. 

Тропічні і субтропічні вологі широколисті ліси. 

Цей біом включає низовинні тропічні дощові ліси, які отримують високу кількість опадів 

протягом всього року; вологі листопадні і напіввічнозелені ліси, з високою повною кількістю 

опадів, але з сильними сезонними варіаціями; гірські дощові ліси, що зустрічаються в дещо 

холодніших гірських областях, та прісноводні і торф’яні болотні ліси. Географічно, тропічні 

дощові ліси знаходяться в екваторіальному поясі та у вологих субтропіках, вони 

характеризуються теплим, вологим кліматом з високою кількістю опадів протягом всього року. 

Тропічні й субтропічні лісові регіони з нижчою кількістю опадів називаються тропічними і 

субтропічними сухими широколистими лісами, і тропічними, і субтропічними хвойними лісами.  

Поширення тропічних дощових лісів на Землі.  

Тропічні дощові ліси поширені в кількох земних екологічних зонах, зокрема в частині 

Афротропіків (екваторіальна Африка), Індомалаї (частини Індійського субконтиненту і Південно-

Східної Азії), Неотропіків (північна Південна і Центральна Америка), Австролазії (східна Індонезія, 

Нова Гвінея, північна і східна Австралія), та в Океанії (тропічні острови Тихого океану). 

Приблизно половина тропічних дощових лісів світу знаходяться в Південно-Американських 

країнах Бразилії і Перу. Дощові ліси зараз покривають близько 5% земної суші.  

Крім значної кількості опадів тропічні дощові ліси характеризуються великою кількістю 

постійних  видів тварин і величезною біорізноманітністю флори і фауни. За оцінками вчених 

більш ніж половина всіх видів рослин і тварин світу живуть в цих лісах.  

Найбільші тропічні дощові ліси існують в басейні річки Амазонки (Амазонський тропічний 

ліс), в Нікарагуа, в південній частині півострова Юкатан (Гватемала, Беліз), на більшій частині 

Центральної Америки, в екваторіальній Африці від Камеруна до Демократичної Республіки Конґо, 

в багатьох районах Південно-Східної Азії від М’янми до Індонезії і Папуа Нової Гвінеї, та в 

австралійському штаті Квінсленд.  

Для вологих тропічних лісів характерні:  

- наявність 4-5 ярусів дерев, відсутність чагарників, велика кількість епіфітів, епіфілів і 

ліан;  

- переважання вічнозелених дерев з великим  вічнозеленим листям, слабо розвиненою 

корою, бруньками, не захищеними бруньковими нирковими лусками, в мусонних лісах - 

листопадні дерева;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%97%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%85%D1%96_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%85%D1%96_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96
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- утворення квіток, а потім плодів безпосередньо на стовбурах і товстих гілках 

(кауліфлорія). 

Дерева у вологих тропічних лісах мають кілька загальних характеристик, які не 

спостерігаються у рослин менш вологого клімату. 

Основа стовбура у багатьох видів має широкі, дров’янисті виступи. Раніше вважалося, що 

ці виступи допомагають дереву утримувати рівновагу, зараз же вважають, що по цих виступах 

вода з розчиненими поживними речовинами стікає до коріння дерева. Широке листя також є 

звичайним у дерев, чагарників і трав нижніх ярусів лісу. Високі молоді дерева, що ще не досягли 

верхнього ярусу, також мають ширше листя, яке потім зменшується з висотою. Широке листя 

допомагає рослинам краще засвоювати сонячне світло під кронами дерев лісу, і вони зверху 

захищені від дії вітру. Листя верхнього ярусу, що створює навіс, зазвичай має менші розміри і 

сильно порізане, щоб зменшити тиск вітру. На нижніх поверхах листя часто звужене на кінцях так, 

що це сприяє швидкому стіканню води й перешкоджає розмноженню на них мікробів та моху, 

котрі руйнують листя.  

Верхівки дерев часто дуже добре зв’язані між собою за допомогою ліан або рослин-

епіфітів, що ростуть на них. Іншими характеристиками вологого тропічного лісу можуть служити 

незвичайно тонка (1-2 мм) кора дерев, іноді покрита гострими шипами або колючками; наявність 

квітів, котрі ростуть прямо на стовбурах дерев; велика різноманітність соковитих плодів, що 

привертають птахів, ссавців і навіть риб, які живляться розпорошеними частинками.  

Незважаючи на густу рослинність, якість ґрунтів в таких лісах не найкраща. Швидке гниття, 

викликане бактеріями, заважає накопиченню гумусового шару. Концентрація оксидів заліза і 

алюмінію внаслідок латеризації ґрунту (процес зменшення вмісту кремнезему у ґрунті з 

одночасним збільшенням оксидів заліза й алюмінію) забарвлює ґрунт в яскраво-червоний колір і 

іноді утворює родовища мінералів (наприклад бокситів). На молодих основах, особливо 

вулканічного походження, ґрунти можуть бути досить родючими.  

4.1.2. Бореальна природна зона.  

Пригадайте, що таке бори, їхню біоекологічну характеристику. Спрогнозуйте, 

використовуючи карту рослинності світу, їхню зону поширення.  

Бореальні ліси, більше відомі як тайга - найбільша природна зона планети, розташована в 

північних приполярних регіонах Північної Америки, Європи та Азії, що характеризується 

переважанням хвойних лісів, довгими зимами, помірним або  високим середньорічним рівнем 

опадів. Природна зона тайги займає близько 17% поверхні суші Землі, межує з тундрою на 

півночі і мішаними лісами, Лісостепом і Степом на півдні. Для неї характерна обмежена 

різноманітність порід хвойних дерев. Як правило, головними лісовими породами є сосна, ялина, 

модрина, ялиця і в меншій мірі деякі листяні дерева, такі як береза і тополя.  

Рослини і тварини бореальних лісів змогли адаптуватися до короткого вегетаційного 

періоду, а також екстремальних погодних умов. Зими довгі і дуже холодні зі стійким сніговим 

покривом, дні короткі. Природна зона тайги Північної Америки і Євразії має ряд спільних 

характеристик, наприклад, схожий видовий склад флори і фауни.  
Природні умови тайги, характеризуються сильними холодами, вологістю, кислими  

ґрунтами, низьким біорізноманіттям, що робить цю природну зону однією з найскладніших для 

життя людини на планеті.  

Тайгові райони Північної Америки і Євразії - це широкі пояси рослинності, які охоплюють 

відповідні континенти від Атлантики до Тихоокеанського узбережжя. У Північній Америці, тайга 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8
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займає величезні площі Канади і Аляски. Велика частина бореальних лісів світу (близько 5800 км 

в довжину) зосереджена в Росії. На території Європи тайга переважає в Фінляндії, Швеції та 

Норвегії. Невеликий ізольований масив бореальних лісів розташований в Шотландії.  

Південні кордони природної зони тайги простягаються через північні райони Казахстану, 

Монголії, Китаю і Японії в Азії, і північні частини США - в Північній Америці.  

На більшій частині тайги переважає рівнинний рельєф, що складається з широких низовин 

і плато. Іноді плоскі рівнини перетинають деякі з великих річкових долин, глибина яких може 

досягати десятки метрів.  

В основі тайгового рельєфу, є шари осадових порід, що складаються з різних комбінацій 

вапняку, сланцю, пісковику і конгломератів. Багато з родовищ вапняку містять видимі 

скам`янілості морських істот, що жили в регіоні сотні мільйонів років тому. Відступаючі льодовики 

залишили поглиблення в рельєфі, які заповнилися водою, створюючи озера і болота (особливо 

торф`яні) по всій тайзі.  

Ґрунти тайги характеризуються низьким вмістом гумусу та поживних речовин. Також, 

через холодний клімат родючий шар ґрунтів дуже тонкий. Листя, що опадає з невеликих дерев, 

слугує натуральним добривом для ґрунту. Проте, шпильки вічнозелених дерев містять кислоти, 

які негативно позначаються на якості ґрунтів регіону.  

Тайга є основним чинником, що сприяє розвитку вічної мерзлоти. Нижні яруси бореальних 

лісів покриті мохом, виступають ізоляцією в літній період року. Також щільний шар підстилки 

здатний охолоджувати ґрунт до такої міри, що формується мерзлота. Нагрівання ґрунту 

спричиняє лісові пожежі, які знищують лісову підстилку. Темна зола після пожеж збільшує 

поглинання сонячної енергії протягом декількох років, нагріваючи вічну мерзлоту.  

Бореальні ліси є вологими субарктичними лісами, що беруть свій початок від південного 

кордону тундри. Щорічна кількість опадів становить від 300 до 840 мм. Більшість з них випадає 

влітку у вигляді дощу. Зими довгі, темні, холодні і з великою кількістю снігу, а літо тепле, коротке, 

з довжиною світлового дня до 20 годин.  

Клімат зони тайги здебільшого формується за рахунок холодного арктичного повітря. 

Вітри приносять маси крижаного повітря з полярного кола, ще більше температура падає в ясні 

ночі, коли немає хмарності. Через нахил земної поверхні, тайга отримує мало сонячного тепла в 

зимовий період.  

Переважаючими породами бореальної зони є голонасінні, такі як ялина, сосна, ялиця і 

модрина.  
 

Пригадайте характеристику хвойних.  
 

Хвойні породи дерев адаптувалися до довгої, холодної зими і короткого літа. Їх шпильки 

містять мало соку, що запобігає замерзанню. Темний колір і трикутна форма листків допомагають 

вловити і поглинути більше сонячного світла. Тайга бідна на  аборигенні рослини.  

Нижній ярус бореальних лісів, як правило, складається з чагарників, трав’янистих рослин, 

мохів, лишайників і грибів. Вони здатні вижити в сильному холоді, і з невеликою кількістю води 

або сонячного світла.  

Тварини, що мешкають в тайзі добре адаптовані до холодного клімату цієї природної зони. 

Багато видів птахів, як правило, мігрують на південь протягом зимових місяців. Дрібні тварини, 

такі як гризуни, живуть близько до лісової підстилки. Хижі птахи тайги, наприклад, сови і орли 

полюють на них, вистежуючи з гілок дерев бореального лісу.  
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Найбільший із ссавців, представник родини оленячі - лось, добре пристосований до життя 

в тайзі. Лосі харчуються лишайниками, мохами і водною рослинністю, що виростає на болотах.  

М’ясоїдні тварини в тайзі трапляються рідко.Одними із найпоширеніших є бурий ведмідь і 

рись. Найбільший представник в світі з родини котячих, сибірський тигр - рідний для тайгових 

лісів вид.  

4.1.3. Зона мішаних лісів. Суббореальна зона.  

Ця природна зона характеризується симбіозом хвойних і листяних лісів. Умовою для цього 

є можливість заняття ними специфічних ніш в екологічній системі лісу. Про мішані ліси прийнято 

говорити, коли домішка листяних або хвойних дерев складає більш ніж 5% від загальної кількості.   

Мішані ліси разом з тайгою і широколистяними лісами складають лісову зону. Деревостан 

мішаного лісу утворюють дерева різних порід. У межах помірного поясу виділяють кілька видів 

мішаних лісів: хвойно-широколистяний ліс; вторинний дрібнолистий  ліс з домішкою хвойних або 

широколистяних дерев і мішаний ліс, що складається з вічнозелених і листопадних видів дерев. 

У субтропіках в мішаних лісах ростуть в основному  хвойні дерева.  

В Євразії зона хвойно-широколистяних лісів поширена на південь від зони тайги. Досить 

широка на заході, вона поступово звужується до сходу. Невеликі ділянки мішаних лісів 

трапляються на Камчатці і півдні Далекого Сходу. Для зони мішаних лісів характерний клімат з 

холодною сніжною зимою і теплим літом. Зимові температури в районах морського  помірного 

клімату позитивні, а в міру віддалення від океанів опускаються до -10°С. Кількість опадів (400-

1000 мм на рік) не набагато перевищує випаровуваність. 

Хвойно-широколисті (а в континентальних районах - хвойно-дрібнолисті) ліси ростуть в 

основному на сірих лісових і дерново-підзолистих ґрунтах. Мішані ліси відрізняються добре 

помітною ярусністю. Верхній ярус займають високі сосни і ялини, другий ярус формують дуби, 

липи, клени, берези, в’язи. Багатим є і чагарниково-трав’яний ярус.  

Хвойно-дрібнолисті ліси, що складаються з берези, осики, вільхи є проміжними.  

В межах зони мішаних лісів існують і безлісі простори. Рівнини з родючими сірими 

лісовими ґрунтами називаються Опіллям. Вони трапляються на півдні тайги і в зонах мішаних і 

широколистяних лісів Східно-Європейської рівнини.  

Полісся - знижені безлісі рівнини, складені піщаними відкладами талих льодовикових вод, 

поширені на сході Польщі та в Україні.  

На півдні Далекого Сходу, де в межах помірного кліматичного поясу панують сезонні вітри 

- мусони, на бурих лісових ґрунтах ростуть мішані і широколисті ліси (усурійська тайга).  

Територія цієї природної зони давно освоєна людиною, тому значна частина лісів виру-

бана, а склад лісу в багатьох місцях змінився, в ньому збільшилася частка дрібнолистих дерев.  

Листяні ліси.  

Ліси - в яких відсутні хвойні дерева, поширені в досить зволожених областях з м’якими 

зимами. Листяний ліс поділяють на широколистий і дрібнолистий.  

Європейські широколисті ліси - зникаючі лісові екосистеми.  

Широколисті ліси поширені в Європі, Північному Китаї, Японії і на Далекому Сході. Вони 

займають площу між мішаними лісами на півночі і степами, середземноморською або 

субтропічною рослинністю на півдні. Ростуть в районах з вологим і помірно вологим кліматом, 

для яких характерний рівномірний розподіл опадів (від 400 до 600 мм) протягом року і відносно 

високі температури. Середня температура січня -8-0°C, а липня +20-24°С. Помірно теплі і вологі 

кліматичні умови, також активна діяльність ґрунтових організмів (бактерій, грибів, безхребетних) 
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сприяють швидкому розкладанню листя і накопиченню гумусу. Під широколистяними лісами 

формуються родючі сірі лісові і бурі лісові ґрунти, рідше чорноземи.  

Верхній ярус в цих лісах займають дуб, бук, граб та липа. У Європі зустрічаються ясен, 

ільм, клен, в’яз. Підлісок сформований чагарниками - ліщиною, бруслиною бородавчастою, 

жимолостю лісовою. У густому і високому трав’яному покриві європейських широколистяних лісів 

панують снить, зеленчук, копитняк, медунка, маренка, осока волосиста, весняні ефемероїди: 

ряст, анемона, підсніжник, проліска, перстач гусячий і ін.  

Дрібнолисті ліси утворені листопадними (літньо-зеленими) деревами з вузькими 

листовими пластинками.  

Деревні породи представлені, головним чином, березою, осикою та вільхою, у цих дерев 

дрібне листя (в порівнянні з дубом і буком).  

Поширені в лісовій зоні Західно-Сибірської і Східно-Європейської рівнини, широко 

представлені в горах і на рівнинах Далекого Сходу, вони входять до складу середньосибірського 

та західносибірського лісостепу, утворюють смугу березових лісів (кілок). Дрібнолисті ліси 

складають смугу листяних лісів, яка простягнулася від Уралу до Єнісею. У Західному Сибіру 

дрібнолисті ліси утворюють вузьку підзону між тайгою і лісостепом. Стародавні кам’яно-березові 

ліси на Камчатці утворюють верхній лісовий пояс в горах.  

Дрібнолисті світлі ліси відрізняються великою різноманітністю трав’яного покриву. Ці 

праліси були пізніше витіснені тайговими, але під впливом людини на тайгові ліси (вирубки 

тайгових лісів і пожежі), знову зайняли великі площі. Дрібнолисті ліси, завдяки швидкому 

зростанню берези і осики, мають гарну поновлюваність.  

Вони переважають у заплавах річок, тягнуться вздовж русел місцями на багато кілометрів, 

утворені кількома видами верб. Найчастіше це дерева або великі чагарники з вузьким листям, 

розвиваючими довгими пагонами і високою енергією росту.  

Лісостеп - природна зона Північної півкулі, що характеризується поєднанням лісових і 

степових ділянок. В Євразії лісостепи протягуються суцільною смугою із заходу на схід від 

східних передгір’їв Карпат до Алтаю. Окремі ділянки Лісостепу розташовуються в межах 

Середньодунайської рівнини, ряду міжгірських улоговин Південного Сибіру,  Північного 

Казахстану, в Монголії і на Далекому Сході, а також займають частину рівнини Сунляо на 

північному сході Китаю.  

Охарактеризовані нами зони є найважливішими зонами рослинності Землі по 

виробництву фітомаси, проте, кожна кліматична та природна зона вносить свій вклад у 

формування і діяльність біосфери тому, що утворює живу речовину.  
 

4.2. Жива речовина біосфери та її властивості.  
 

Всю сукупність організмів на планеті В.І. Вернадський називав живою речовиною. 

Основними її характеристиками є сумарна біомаса, хімічний склад та енергія. Жива речовина є 

найбільш потужним геохімічним і енергетичним чинником, провідною силою планетарного 

розвитку. На її частку припадає всього 0,01% від маси всієї біосфери (97% – рослини і 3% – 

тварини та інші організми), проте саме з нею пов’язані найважливіші функції живої оболонки. 

Основними властивостями живої речовини є високоорганізована внутрішня структура, обмін 

речовин, ріст, самовідтворення, здатність нагромаджувати і передавати енергію ланцюгами 

живлення, зміна абіотичного середовища, адаптивність та ін.  

Функціями живої речовини в біосфері є:  

http://ekon.in.ua/geologichna-budova-i-naftogazonosniste-cubuksko-promislovskoj-v4.html
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- газова – вплив живих організмів на газовий склад атмосфери (утворення кисню, 

виділення вуглекислого газу, фіксація азоту тощо);  

- концентраційна – поглинання живими організмами певних хімічних елементів і їх 

накопичення (накопичення молюсками в черепашках кальцію, діатомовими водоростями, 

хвощами, злаками – сполук силіцію, морськими водоростями – йоду);  

- окиснювально-відновна – живі організми окиснюють та відновлюють певні сполуки 

(залізо-, сіркобактерії);  

- біохімічна – синтез і розщеплення органічних сполук, що обумовлює біологічний колообіг 

та біогенну міграцію атомів.  

Живі організми беруть участь у перетворенні оболонок Землі, тобто забезпечують 

планетарну роль живої речовини. За участю живого відбувається утворення осадових порід 

(вапняк із черепашок молюсків), корисних копалин (кам’яне вугілля із вимерлих хвощів, плаунів і 

папоротей, поклади сірки), руйнування гірських порід (лишайники), утворення ґрунту (ґрунтові 

бактерії), утворення кисню, з якого формується озоновий шар Землі (рослини, ціанобактерії), 

вплив на концентрацію азоту та утворення оксидів нітрогену, амоніаку, вплив на концентрацію 

вуглекислого газу (тварин в результаті дихання), заболочування (торфові мохи) та ін.  

Енергія  живої речовини біосфери насамперед проявляється у здатності організмів до 

розмноження і поширення. Життя на нашій планеті має значну стійкість до змін інтенсивності 

різних екологічних факторів, що визначає межі біосфери.  
 

4.3. Колообіг речовин у біосфері.  
 

Колообіг речовин у біосфері (біологічний колообіг) – це переміщення, розподіл і 

концентрація хімічних елементів і речовин, що відбуваються за допомогою живих організмів. 

 Колообіг речовин у природі замкнений не повністю, частина елементів відкладається у 

вигляді порід органічного походження. Прямо чи опосередковано біологічний колообіг речовин у 

біосфері здійснюється за рахунок сонячної енергії та сил гравітації.  

Біологічний колообіг речовин у природі, на відміну від геологічного, швидкий і розімкнений 

(частина елементів відкладається у вигляді порід органічного походження). Через повітря 

здійснюється 98,3% колообігу речовин, через воду – 1,7%. У біогенній міграції елементів беруть 

участь різні організми, і тому виділяють три типи колообігу, які здійснюється мікроорганізмами, 

багатоклітинними організмами і людиною. На сьогодні спостерігаються порушення колообігу 

речовин у біосфері, балансу між біологічним та геологічним колообігами.  

Виконуючи практичну роботу №12, юні лісівники частково пригадали теми про колообіг 

речовин. Проте, використовуючи прийом «Домашні заготовки», ці знання потрібно 

узагальнити у розповіді з елементами бесіди.  

Слово керівника. Здійснення функцій живої речовини пов’язано з міграцією атомів у 

процесі колообігу речовини у біосфері.  
 

Які макро- та мікроелементи найпоширеніші в природі? 
 

В ній постійно триває колообіг води і всіх хімічних елементів, які входять до складу живих 

організмів. Та частина міграції хімічних елементів, яка відбувається за участю живих організмів, 

називається біогенною, а поза ними – абіогенною.  
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Назвіть найпоширеніший мінерал на Землі ? Охарактеризуйте значення води в природі 

та житті людини.  
 

Колообіг води. Вода є найпоширенішою хімічною сполукою в біосфері. Сукупні запаси 

води нашої планети, яка може перебувати у різних агрегатних станах оцінюються в 1,5 млрд. км3.  
 

Які умови впливають на агрегатний  стан води?  
 

Водяна пара надходить в атмосферу в результаті випаровування з поверхні водойм, 

транспірації трослин, дихання тощо.  
 

Дайте визначення поняття «транспірація».  
 

З атмосфери вода випадає як дощ чи сніг, що може відбутися або поблизу місця випаро-

вування, чи за тисячі кілометрів від нього. Тривалість перебування молекул води в атмосфері 

становить від кількох годин до тижнів. У морях і океанах запас води поповнюється завдяки сто-

кам річок, які в них впадають, та опадів. Морські течії переносять воду на значні відстані, вплива-

ючи на клімат певних ділянок земної поверхні; вода переміщується ще й завдяки течіям річок.  
 

Із курсу фізичної географії пригадайте океанічні течії. Охарактеризуйте їх вплив на 

клімат певних ділянок земної поверхні.  
 

З нею пов’язані такі геологічні явища, як вимивання речовин, їх перенесення та 

відкладання.  

Вода вбирається організмами та включається в них у біохімічні процеси: реакції обміну, 

біосинтезу, гідролізу, фотолізу (при фотосинтезі) тощо. Живі організми виділяють воду в 

навколишнє середовище з продуктами обміну речовин, у результаті дихання, випаровування 

тощо. Вона становить середовище існування гідробіонтів. Гідросфера – історично перша 

оболонка Землі, де з’явилося життя у вигляді прокаріотних біоценозів.  

Колообіг кисню.  

Вивчаючи цей підрозділ можна повністю використати прийом «Домашні заготовки».  

Вихованці гуртка дають відповіді на запитання.  

1. Охарактеризуйте склад повітря.  

2. Дайте характеристику кисню.  

3. Що таке фотосинтез? З курсів біології та хімії пригадайте рівняння хімічної реакції.  

4. Охарактеризуйте процес фотосинтезу.  

Приблизно четверта частина атомів усієї живої матерії припадає на частку кисню. 

Оскільки загальна кількість атомів кисню в природі незмінна, то з видаленням кисню з повітря 

внаслідок дихання та інших процесів повинно відбуватися його поповнення. Найважливішими 

джерелами кисню в неживій природі є вуглекислий газ та вода. Кисень потрапляє в атмосферу 

головним чином внаслідок процесу фотосинтезу, в якому бере участь CO2, та діяльності 

ціанобактерій. Важливим джерелом кисню є атмосфера Землі. Частина кисню утворюється у 

верхніх шарах атмосфери внаслідок дисоціації води під дією сонячного випромінювання. У свою 

чергу вуглекислий газ утворюється внаслідок реакцій горіння та дихання. Атмосферний кисень 

витрачається на утворення озону у верхніх шарах атмосфери, окисні процеси вивітрювання 

гірських порід, у процесі дихання тварин і в реакціях горіння. Перетворення кисню призводить до 
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виділення енергії. Ця енергія надходить від Сонця. Таким чином, життя на Землі залежить від 

циклічних хімічних процесів, можливих завдяки потраплянню сонячної енергії.  

Кисень відіграє у біосфері унікальну роль. Завдяки процесам дихання, під час яких кисень 

поглинається, забезпечуються енергетичні потреби організмів. З іншого боку, молекулярний 

кисень та озон у надлишкових кількостях небезпечні для живої матерії, бо здатні окиснювати 

органічні сполуки клітин.  
 

Що таке озон?  
 

Внаслідок цього у живих організмах виникли захисні системи, здатні зв’язувати вільний 

кисень. Атмосферний та розчинений у воді кисень можуть окиснювати і неорганічні сполуки 

оболонок Землі.  

Частина молекулярного кисню під дією ультрафіолетових сонячних променів і 

електричних розрядів перетворюється на озон (О3), з якого сформувався озоновий шар, що 

захищає поверхню Землі від шкідливих короткохвильових космічних випромінювань. Вміст кисню 

в нижніх шарах атмосфери становить близько 21% і знижується зі збільшенням висоти.  

Колообіг вуглецю.  
 

Пригадайте, що таке фототрофи, хемотрофи, гетеротрофи.  
 

Вуглець входить до складу всіх органічних сполук. Його сполуки постійно синтезуються, 

перетворюються і розкладаються живими організмами. Автотрофи здатні фіксувати вуглекислий 

газ і синтезувати різноманітні органічні речовини, використовуючи для цього світлову енергію 

(фототрофи) або енергію хімічних реакцій (хемотрофи). Ці карбоновмісні речовини в подальшому 

передаються по ланцюгах живлення гетеротрофам.  

Вуглець накопичується в живих організмах у вигляді синтезованих органічних сполук, а 

також неорганічних солей карбонатної кислоти (переважно у скелетах і черепашках), а поза ними 

- в органічних речовинах ґрунту, вуглекислому газі та різноманітних осадових породах (мармурі, 

вапняку, крейді тощо). На певний час вуглець, який міститься в цих сполуках, виводиться з біо-

генного колообігу, але згодом, унаслідок життєдіяльності живих організмів (дихання, виділення 

тощо), біогенного розкладу мертвої органіки (наприклад, мінералізація, бродіння), хімічних пере -

творень осадових порід (вивітрювання, розчинення) - знову включається в біогеохімічні процеси.  

На колообіг вуглецю значно впливає господарська діяльність людини. Розвиток 

промисловості, спалювання значних запасів енергоносіїв зумовлює збільшення концентрації 

вуглекислого газу в атмосфері. У свою чергу масове вирубування лісів призводить до того, що 

рослинність Землі зв’язує меншу кількість атмосферного вуглекислого газу. Все це порушує 

рівновагу в обміні сполуками вуглецю між живою речовиною біосфери та оболонками Землі.  

Колообіг азоту. Вміст вільного газоподібного азоту в атмосфері становить близько 79%.  

З атмосфери його частина надходить у воду та ґрунт у вигляді оксидів і в складі інших 

сполук (амоніаку тощо), що утворюються під впливом космічних променів, грозових розрядів та ін. 

Проте, основна частина сполук азоту потрапляє у ґрунт і воду завдяки фіксації атмосферного 

азоту прокаріотами (азотфіксуючі бактерії, деякі ціанобактерії тощо). Азот у складі хімічної 

сполуки, яка може бути використана живими організмами, має назву фіксованого.  

Фіксований азот можуть засвоювати з ґрунту зелені рослини безпосередньо або завдяки 

симбіозу з бульбочковими азотфіксуючими бактеріями чи ціанобактеріями. Зі сполук азоту 
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рослини синтезують амінокислоти, з яких, у свою чергу, складаються рослинні білки. Далі 

азотовмісні органічні речовини передаються по ланцюгах живлення.  
 

Пригадайте, які сполуки називаються амінокислотами? Що таке білки?  
 

Внаслідок процесів дисиміляції складні сполуки азоту в організмах розкладаються до 

простих (амоніак, сечовина тощо) та виділяються в навколишнє середовище з видихуваними 

газами, потом, сечею, екскрементами та ін. 
 

Дайте визначення понять «асиміляція» та «дисиміляція». 
 

Складні органічні сполуки азоту (білки, нуклеїнові кислоти) надходять у довкілля із 

залишками організмів та розкладаються редуцентами, які здійснюють денітрифікацію – процес 

відновлення нітритів або нітратів до газоподібних сполук – молекулярного азоту (N2) чи 

двооксиду нітрогену (NO2).  
 

Що таке нітрити, нітрати? (Солі нітритної (HNO2 )та нітратної (HNO3) кислот).  
 

Інші мікроорганізми забезпечують процеси нітрифікації – реакції, завдяки яким йони 

амонію (NH4
+) окиснюються до нітритів (NО2

-), а останні – до нітратів (NO3
-). Таким чином, завдяки 

діяльності редуцентів азотовмісні органічні речовини розкладаються до простих сполук, і цикл 

колообігу азоту в біосфері починається знову.  
 

4.3. Вплив живих організмів на газовий склад атмосфери.  Розповідь.  
 

Як, на вашу думку, живі організми впливають на газовий склад атмосфери?  
 

Процеси життєдіяльності організмів змінюють газовий склад атмосфери, який на початку 

розвитку біосфери значно відрізнявся від сучасного. В ній було багато водяної пари, вуглекислого 

газу, амоніаку, сірководню, метану тощо, однак не було вільного кисню та, відповідно, озонового 

шару. Тому ультрафіолетові промені без перешкод досягали поверхні Землі і життя певний час 

могло існувати лише у водному середовищі, бо вода поглинає ці промені.  

Завдяки діяльності фотосинтезуючих ціанобактерій, газовий склад атмосфери поступово 

змінювався, знижувалася концентрація вуглекислого газу, метану, амоніаку та ін.; з’явилися 

вільний кисень, концентрація якого приблизно 2-3 млрд. років досягла сучасної, та озоновий 

екран. Це створило передумови виходу життя на суходіл.  

Нині весь атмосферний кисень – фотосинтетичного походження. Рослинність Землі 

щорічно поглинає близько 1,7×108 т вуглекислого газу і виділяє майже 1,2×108 т кисню, який 

використовують у процесі дихання всі аеробні організми. На співвідношення вуглекислого газу та 

кисню в атмосфері негативно впливає господарська діяльність людини: розвиток промисловості і 

спалювання енергоносіїв знижує вміст кисню та підвищує відсоток вуглекислого газу. Останнє 

спричиняє так званий «тепловий ефект»: внаслідок високої теплоємності вуглекислий газ 

зменшує випромінювання тепла поверхнею Землі, що зумовлює потепління клімату. Вуглекислий 

газ виділяється в атмосферу також унаслідок діяльності редуцентів та аеробного дихання 

більшості живих істот.  

Живі організми впливають і на концентрацію в атмосфері азоту. Він зв’язується деякими 

мікроорганізмами (азотфіксуючі бактерії, ціанобактерії) і таким чином вилучається зі складу 
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повітря, а повертається в атмосферу в результаті процесів дисиміляції або денітрифікації 

переважно у вигляді амоніаку.  

Діяльність організмів сприяє надходженню в атмосферу й деяких інших газів – сірководню, 

метану тощо.  

V. Закріплення знань. 

5.1. Бесіда.  

1. Перерахуйте найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси.  

2. Які природні зони існують в Україні?  

3. Дайте визначення біосфери. Охарактеризуйте властивості живої речовин біосфери.  

4. Зобразіть схеми колообігу речовин у біосфері?  

5. Як живі організми впливають на газовий склад атмосфери.  

5.2. Вихованцям гуртка пропонується виконати навчальний проект на тему «Характе-

ристика найважливіших зон рослинності Землі по виробництву фітомаси і первинної продукції».  

Бажаючі, консультуючись з керівником, складають план його виконання, використовуючи 

бібліотеку класу учнівського лісництва та інтернет-ресурси - підбирають літературу.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

На сьогоднішньому занятті ми вивчили найважливіші зони рослинності Землі по 

виробництву фітомаси, властивості живої речовини біосфери, колообіг речовин у біосфері, 

визначили вплив живих організмів на газовий склад атмосфери.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготувати навчальний проект на тему «Характеристика найважливіших зон рослинності 

Землі по виробництву фітомаси і первинної продукції».  

Продовжити роботу над навчальним проектом.  

 

     Заняття 25  
 

Тема. Біогеоценоз - основна структурна одиниця біосфери. Структура біогеоценозу. 

Фітоценоз як сукупність рослинних організмів. Перетворення речовини і потік енергії в 

біоценозі. Поняття про організм. Одноклітинні та багатоклітинні організми. Еукаріоти і 

прокаріоти.  

Мета. Довести, що біоценоз – основна структурна одиниця біосфери, а фітоценоз являє 

собою сукупність рослинних організмів, вивчити структуру біоценозу, перетворення речовин в 

біоценозі. Закріпити знання про одноклітинні й багатоклітинні організми, еукаріоти та прокаріоти. 

Формувати основні компетентності у природничих науках і технологіях.  

Обладнання. Роздавальний та дидактичний матеріал, підручники, посібники, комп’ютерне 

забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Біосфера, біоценоз, структура біогеоценозу, фітоценоз, 

речовина, енергія, організм, еукаріоти, прокаріоти.  

Тип заняття. Комбінований. 

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  
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VІ Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Повідомлення теми й мети заняття, забезпечення роздавальним і 

дидактичним матеріалом, налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Акумулюємо знання».  

Евристична бесіда.  

1. З минулих занять пригадайте, що таке біогеоценоз.  

2. Дайте визначення поняття фітоценоз.  

3. Що вам відомо про колообіг речовини і потік енергії в природі?  

4. Застосовуючи знання з біології, дайте визначення поняття  «організм».  

5. Які організми за будовою ви знаєте?  

6. Що таке еукаріоти та прокаріоти? Яка між ними різниця?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Біоценоз – історично складена сукупність організмів, що населяють ділянку суші або водо-

йми з більш-менш однотипними умовами існування, динамічна, здатна до внутрішньої регу-ляції 

система і є основною структурною одиницею біосфери. Фітоценоз являє собою сукупність росли-

нних організмів, без яких існування життя на Землі неможливе. Для безпечного функціонування 

людства, ведення на науковій основі лісового й сільського господарства, кожен житель планети 

повинен знати структуру біоценозу, перетворення речовин в ньому, а також про його основу - 

одноклітинні й багатоклітинні організми, еукаріоти і прокаріоти, щоб зберегти життя на планеті.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Біогеоценоз - основна структурна одиниця біосфери. Структура біогеоценозу. 

Фітоценоз як сукупність рослинних організмів. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Ця тема вивчалася у курсі загальної біології, деякі питання розглядалися при вивченні 

біології рослин та тварин. Тому вивчення нової теми доцільно розпочати із бесіди.  
 

Дайте визначення популяції, угруповання.  
 

Вихованці гуртка пригадують і озвучують ці визначення. 

Популяції різних видів існують у природі не відокремлено, а пов’язані між собою різномані-

тними взаємозв’язками. Завдяки цьому існують угруповання – певні сукупності популяцій організ-

мів різних видів, тісно взаємопов’язані між собою. Кожен вид може існувати у формі популяцій 

лише завдяки зв’язкам з іншими видами. Внаслідок біоценотичних зв’язків між видами, що 

населяють певну ділянку місцевості з однорідними умовами існування, формуються біоценози.  

Біоценоз ( від грец. біос – жити та кайнос - загальний) – угруповання популяцій організмів, 

які пов’язані між собою різноманітними взаємовідносинами та населяють ділянку біосфери з 

однорідними умовами існування. Це поняття запропонував німецький гідробіолог К. Мьобіус.  

Основою біоценозів є фотосинтезуючі організми (переважно зелені рослини).  
 

Які найпростіші фотосинтезуючі організми ви знаєте?  
 

Рослинні угруповання (фітоценози) визначають межі біоценозів, наприклад біоценози 

соснового лісу, ковилового степу та ін. Водні біоценози розташовані в однорідних частинах 
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водойм. Ділянку середовища, яку займає біоценоз називають біотопом. Кожний біоценоз має 

певні характеристики: видове різноманіття, біомасу, продуктивність, густоту популяцій, площу 

або об’єм, які він займає.  

Видове різноманіття – це сукупність популяцій різних видів, які входять до складу даного 

біоценозу.  

Види, які входять до складу біоценозу, мають різну чисельність. Найчисельніші види 

популяції називають домінантними. Вони визначають характер біоценозу.  

Просторова структура біоценозу визначається просторовим розташуванням різних 

видів рослин – ярусністю. Розрізняють ярусність наземну і підземну.  

Наземна ярусність зумовлена певним розташуванням наземних частин різних видів 

рослин по висоті, а підземна – відповідно, кореневих систем по глибині. Виділяють до п’яти 

наземних ярусів рослинного угруповання і відповідну кількість підземних.  
 

Перерахуйте, які наземні яруси ви знаєте. Яке значення ярусності в природі?  
 

Ярусне розташування рослин у біоценозі знижує гостроту конкуренції за світло, за 

просторове розташування популяцій тварин, особливо тих видів, які трофічно та просторово 

пов’язані з рослинністю.  

Екологічна структура біоценозу визначається певним відношенням популяцій різних 

екологічних груп організмів (їхніх життєвих форм).  

За типом живлення всі організми можна розподілити на автотрофів, гетеротрофів та 

мікотрофів.  

Автотрофи – організми, здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних, 

використовуючи енергію світла (фототрофи), або хімічних реакцій (хемотрофи).  

Гетеротрофи – організми, які використовують у живленні органічні сполуки, синтезовані 

іншими видами. Серед  гетеротрофів розрізняють сапрофітів, хижаків, паразитів, фітофагів тощо.  

Сапротрофи – організми, які живляться залишками інших організмів або продуктами 

їхньої життєдіяльності.  

Хижаки – тварини, які полюють на інших живих тварин. Натомість паразити тривалий час 

використовують організм хазяїна як місце існування та джерело живлення.  

Фітофаги – тварини, які живляться рослинами.  

Гетеротрофних організмів, здатних споживати різні за походженням органічні речовини, 

називають поліфагами.  
 

Наведіть приклади гетеротрофних організмів.(Бурий ведмідь, свиня, пацюк та ін.).  
 

Організми, які поєднують у собі здатність синтезувати органічні сполуки з неорганічних і 

споживати готові органічні сполуки, називають міксотрофами (евглена зелена, хламіномонада).  
 

4.2. Перетворення речовини і потік енергії в біоценозі. Розповідь з елементами бесіди. 

  

Пригадайте: як відбувається процес фотосинтезу? Що таке детрит? Дайте 

визначення поняття «продуктивність біоценозів». Якою вона буває?  
 

Функціонування будь-якого біоценозу пов’язане з перетворенням енергії, яка витрачається 

живими організмами на процеси росту, розмноження, рухову активність тощо.  
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Біоценози є відкритими системами, які потребують постійного надходження речовини та 

енергії ззовні. Основним джерелом цієї енергії є сонячне світло, яке фототрофи вловлюють та 

перетворюють на енергію хімічних зв’язків синтезованої органічної речовини. Гетеротрофні 

організми дістають необхідну їм енергію внаслідок ферментативного розкладу органічних 

речовин. Лише незначна частина енергії сонячного світла, яка досягає поверхні Землі фіксується 

зеленими рослинами, інша ж відбивається в космос або розсіюється у вигляді тепла.  

Організми, які споживають зелені рослини, теж засвоюють для побудови речовин свого 

тіла лише незначну частину енергії хімічних зв’язків поживи, а решта розсіюється у вигляді тепла, 

витрачаючись на процеси життєдіяльності. Те саме спостерігається і при поїданні фітофагів 

хижаками.  

Отже, на кожному етапі передачі енергії від одних організмів до інших більша частина її 

розсіюється у вигляді тепла і лише незначна частка перетворюється в потенційну енергію 

хімічних сполук у процесах пластичного обміну.  

Послідовності організмів, у яких особини одного виду, їхні рештки або продукти 

життєдіяльності слугують об’єктом живлення організмів іншого називають ланцюгами живлення. 

Кожний ланцюг живлення складається з певної кількості ланок.  
 

Пригадайте, що таке ланцюг живлення?  
 

Оскільки при передаванні енергії з попередньої ланки до наступної, більша її частина 

втрачається для організмів, кількість ланок ланцюгів живлення обмежена і, як правило,  не 

перевищує чотирьох-п’яти.  

Будь-яка популяція організмів одного виду займає в ланцюзі живлення певне місце – 

трофічний рівень. На початку ланцюгів живлення в біогеоценозах завжди  знаходяться 

продуценти (автотрофні організми).  

Трофічний рівень консументів (гетеротрофних організмів) визначається кількістю ланок, 

через які вони дістають енергію від продуцентів. Так, рослиноїдні тварини займають наступний 

після продуцентів  трофічний рівень (консументи І порядку), далі йде рівень хижаків, які 

живляться рослиноїдними видами (консументи ІІ порядку). Якщо консументи мають широкий 

спектр живлення, вони можуть займати різні трофічні рівні в кількох ланцюгах. Наприклад, сіра 

ворона може поїдати зерно (консумент І порядку) або пташенят зерноїдних (консумент ІІ порядку) 

чи комахоїдних (консумент ІІІ порядку) видів птахів.  

Частина біомаси загиблих продуцентів, яку не спожили консументи (листяний опад), а 

також залишки чи продукти життєдіяльності інших організмів становлять кормову базу 

редуцентів, які в кілька етапів їх розкладають до неорганічних сполук. Таким чином, у 

біогеоценозі енергія у вигляді хімічних зв’язків органічних сполук акумулюється на рівні 

продуцентів, проходить через організм консументів і редуцентів, частково розсіюється у вигляді 

тепла на кожній з трофічних ланок, зберігається у мертвій органічній речовині й остаточно 

втрачається для біогеоценозу при її руйнуванні.  

Оскільки під час передачі енергії від нижчого трофічного рівня до вищого більша її частина 

розсіюється у вигляді тепла, колообіг енергії неможливий: для функціонування біогеоценозу 

потрібне надходження енергії ззовні, тому умовою існування будь-якого біогеоценозу є наявність 

зелених рослин, які вловлюють сонячну енергію.  
 

4.3. Поняття про організм. Одноклітинні та багатоклітинні організми. Еукаріоти та 

прокаріоти.  
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Що таке орган, організм? Будову яких органів та організмів ви вивчали?  
 

Отже, біогеоценоз є основною структурною одиницею біосфери, що являє собою 

сукупність рослинних та тваринних організмів, без яких існування життя на Землі неможливе.  

Організм (від лат. organismus, від франц. organisme - влаштовую, від дав. гр. oργανον - 

знаряддя) - жива істота, частини якої впливають одна на одну так, що вони функціонують разом 

як біологічна система, яка має різні рівні організації (молекулярний, клітинний, тканинний та ін.); 

це жива істота, яка володіє сукупністю  властивостей: обмін речовин, ріст, розвиток, 

розмноження, спадковість та ін. Ці властивості  роблять її відмінною від неживої матерії.  

Всі організми на Землі поділяються на прості – одноклітинні, й складні – багатоклітинні. 

Вони поділяються на ядерні та без’ядерні - еукаріоти і прокаріоти.  

Еукаріоти – одноклітинні та багатоклітинні рослинні й тваринні організми, в клітинах яких 

сформоване ядро. Вони, за сучасною системою органічного світу становлять одну з вищих 

таксономічних категорій – надцарство. Включають царство грибів, рослин і тварин.  

Серед одноклітинних організмів є представники всіх трьох доменів: бактерій, архей та 

еукаріотів. Бактерії і археї здебільшого одноклітинні (за винятком деяких філаментарних 

ціанобактерій та актиноміцетів). Серед еукаріотів одноклітинними є більшість найпростіших, ряд 

грибів, багато водоростей. Проте, на певних стадіях життя одноклітинні організми можуть 

формувати колонії.  

Зазвичай одноклітинні організми є мікроскопічними. Однак, деякі одноклітинні найпростіші 

видимі неозброєним оком (у рідкісних випадках сягаючи десятків сантиметрів), а деякі 

багатоклітинні організми мікроскопічні.  

Наукою доведено, що одноклітинними були перші живі організми Землі. Найбільш 

древніми з них вважаються бактерії і археї. Багатоклітинність з’являлася кілька разів незалежно.  

Одноклітинні організми були відкриті Антоні ван Левенгуком.  

Найпростіші клітини, які часто називають протоклітинами, є попередниками сьогоднішніх 

одноклітинних організмів. Хоча спосіб зародження життя здебільшого досі залишається загадкою, 

в сучасній поширеній теорії, відомій як «Гіпотеза світу РНК», перші молекули РНК були основою 

для каталізації органічних хімічних реакцій і саморепродукції. Гіпотеза світу РНК припускає, що 

молекули РНК могли сформуватися в абіотичних умовах, що потребує присутності нуклеїнових 

кислот та рибози. Теоретичні і експериментальні результати показують, що нуклеїнові кислоти і 

цукри могли синтезуватися в ранніх пробіотичних умовах. 

  

Які функції в живому організмі виконують РНК, ДНК.  
 

Прокаріоти – доядерні організми, які на відміну від еукаріот не мають типово 

сформованого ядра і ядерної мембрани та обмежених нею органел. Замість того, більшість 

прокаріотів мають нерегулярну ділянку, яка містить ДНК, що називається нуклеоїдом. Більшість 

прокаріотів мають єдину, круглу хромосому. Для живлення, прокаріоти мають здатність 

використовувати широкий спектр органічного та неорганічного матеріалу в своєму метаболізмі , 

включаючи сірку, целюлозу, амоніак або нітрит. Прокаріоти як такі є всюдисущими в середовищі 

й можуть існувати в екстремальних умовах. До прокаріот відносять бактерії, синьозелені 

водорості, іноді віруси та деякі інші примітивні організми. За сучасною системою органічного світу 

прокаріоти становлять надцарство. 

V. Закріплення знань. Прийом «Творча лабораторія».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Завдання. Зобразіть графічно структуру біогеоценозу та перетворення енергії, яку 

отримують з рослинною поживою консументи І порядку.  

Бесіда.  

1. Чим визначається просторова структура біоценозу?  

2. Як можна розподілити  організми за типом живлення?  

3. Дайте визначення поняття «видове різноманіття».  

4. Охарактеризуйте еукаріоти та прокаріоти.  

5. Перерахуйте наземні та підземні яруси живих організмів. Дайте їм характеристику.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

Вихованці гуртка самостійно підводять підсумки заняття зазначаючи, що їм вдалося пов-

торити матеріал, вивчений на уроках природничих дисциплін. Роблять висновки про біогеоценоз 

як основну структурну одиницю біосфери, фітоценоз як сукупність рослинних організмів. 

Характеризують перетворення речовини і потік енергії в біоценозі, наводять приклади тощо.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Повторити опрацьований матеріал, прослідкувати ланцюг живлення у повсякденному 

житті, підготуватися до екскурсії в лісовий масив.  

 

      Заняття 26  
 

Тема. Екскурсія до лісу для ознайомлення з компонентами біосфери.  

Мета. Закріпити знання з вивченої теми. Показати зв’язок популяцій різних видів у 

природі, прослідкувати ярусне розташування рослин у біоценозі, визначення фітоценозами меж 

біоценозів, навчити розподіляти організми за типом живлення, прослідкувати перетворення 

речовини і потік енергії в біоценозі, формувати вміння досліджувати природні об’єкти, визначати 

проблеми довкілля.  

Обладнання. Карта-схема лісових масивів, компас, фотоапарати, записники.  

Базові поняття та терміни. Біоценоз, фітоценоз, популяція, ярусність, потік, енергія, 

трофічний рівень, консументи, ланцюг живлення.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Рух до об’єкта екскурсії.  

V. Проведення екскурсії.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Рух до школи.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід екскурсії 

І. Організаційний етап.  

1. Перевірка готовності вихованців гуртка до проведення екскурсії, створення позитивного 

настрою.  

2. Повідомлення теми, мети, назви об’єкта, схеми маршруту.  

3. Постановка завдань для виконання.  

4. Інструктаж з БЖД.  
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Завдання екскурсії.  

1. Визначити біоценоз, виділивши фітоценоз та переважаючі популяції.  

2. Окреслити межі біоценозу, визначити наземну ярусність.  

3. Відшукати автотрофи та гетеротрофи, охарактеризувати їх.  

4. Прослідкувати перетворення речовини і потік енергії в біоценозі.  

5. Дати характеристику організмів, що населяють даний біогеоценоз.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Викликаю асоціацію». 
 

Яку асоціацію у вас викликає слово «Біосфера»?  
 

Бесіда.  

1. Дайте визначення понять «біоценоз», «фітоценоз».  

2. Що таке популяції і як вони існують у природі?  

3. Які форми ярусності живих організмів (рослин) існують в природі? Як їх визначають?  

4. Як на прикладі фітоценозу можна прослідкувати межі біоценозу?  

5. Охарактеризуйте перетворення речовини в біоценозі, наведіть приклади.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Ми вивчили, що біосфера – жива оболонка Землі. Основною структурною одиницею 

біосфери є біоценоз, фітоценоз являє собою сукупність рослинних організмів. Кожен біогеоценоз 

характеризується своєю структурою до якої входять як рослини, так і тваринні організми. Під час 

екскурсії ми зможемо закріпити знання з вивченої теми, показати зв’язок популяцій різних видів у 

природі, прослідкувати ярусне розташування рослин у біоценозі, визначити фітоценозами межі 

біоценозів, навчитися розподіляти організми за типом живлення, прослідковувати перетворення 

речовини і потік енергії в біоценозі,  

ІV. Рух до об’єкта екскурсії.  

Об’єктами екскурсії можуть бути лісові масиви, сади, луки, парки відпочинку, полезахисні 

лісосмуги, зоопарки тощо. Довжина пішохідного маршруту - обмежена (до трьох км).  

Дотримуючись правил дорожнього руху вихованці гуртка здійснюють перехід до 

визначеного об’єкта.  

V. Проведення екскурсії. Прийом «Наукова лабораторія».  

5.1.Виконуючи перше завдання юні лісівники визначають, що вони потрапили до лісового 

масиву з переважанням листяних порід, панівною породою в якому є дуб звичайний. Він формує 

перший розріджений ярус, другий, значно нижчий, але густіший – формує граб звичайний. 

Поодиноко в деревостані зростають липа серцелиста, клени звичайний та явір.  

Внаслідок досить високої тінистості під наметом деревостану підлісок не формується. 

Третій ярус сформований із трав’янистих рослин. Найпоширенішими домінантами травостою є 

підмаренник запашний, зеленчук жовтий. Обмежене поширення мають ценози з переважанням 

осоки волосистої. Основу травостою складають копитняк європейський, медунка темна, зірочник 

ланцетовидний, купина багатоквіткова, воронець колосистий, підлісник європейський, вороняче 

око звичайне.  

Відзначаємо, що дубово-грабові ліси трапляються невеликими ділянками через несприя-

тливі орографічні умови - знижена поверхня, застійні явища ґрунтових вод, недостатня дрено-

ваність ґрунтів. Проте, в цьому біогеоценозі добре розвинуті різні популяції дерев, кущів, трав та 

тваринних організмів, наприклад, лісові мурахи добре вживаються із дощовими червами тощо .  
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Звичайно, на досліджуваній території переважають автотрофи – організми, здатні 

синтезувати органічні сполуки з неорганічних, використовуючи енергію світла. До них належать 

всі зелені рослини: дерева, кущі, трави тощо.  

Гетеротрофи – організми, які використовують для живлення органічні сполуки, синтезовані 

іншими видами. Серед гетеротрофів відшукуємо різні види грибів, гніздівку звичайну, що 

належить до сапрофітів і здатна до паразитизму, а також тваринні організми (дощові черви).  

Для визначення перетворення речовин і потоку енергії звертаємо увагу на лісовий намет, 

який впливає на проходження сонячного світла до зелених листків, а також на дозрівання плодів і 

ягід. В результаті хімічних реакцій, хлорофіл перетворюється в каротин та ксантофіл, а глюкоза – 

в сахарозу.  

Побачивши екскременти тварин – уявляємо ланцюги живлення та перетворення енергії у 

тваринному організмі.  

Ланцюг живлення в наземному біогеоценозі складається із продуцентів (зелених рослин), 

консуметів І порядку (дрібні тварини), консуметів ІІ порядку (дрібні та середні ссавці, плазуни), 

консуметів ІІІ порядку (середні ссавці, птахи).  

Перетворення енергії, яку отримують з рослинною поживою консументи І порядку, 

проходить так: рослинна пожива поступає в шлунок. З кишечника всмоктується, в результаті чого 

утворюється енергія, яка витрачається на дихання (70%) та ріст організму (18%). Решта поживи 

видаляється з організму з екскрементами.  

Крокуючи лісовим масивом, спостерігаємо зміну фітоценозу. З’являються галявини, 

мішаний ліс змінюють борові насадження, які характеризуються вологими екотопами, 

розвинутими дерново-підзолистими ґрунтами. Ценози цих лісів характеризуються одноярусним 

деревостаном, утвореним сосною. Невелику домішку становлять дуб звичайний і береза 

повисла, які формують другий ярус. Вони відзначаються низькою продуктивністю й розрідженістю 

деревостану.  

Трав’яний ярус нещільний, переважно складений боровими видами без чіткого 

домінування одного із них: віхалкою гіллястою, ожикою волосистою, золотушником звичайним, 

вересом звичайним, веснівкою дволистою, щитником шартрським, плевроцієм Шребера та 

диктраном зморшкуватим. Окремі невеликі плями утворюють плауни.  

В таких біоценозах зменшується кількість видів і особин орнітофауни, але зростає 

кількість рудих лісових мурашок.  

Керівник гуртка з’ясовує у юних лісівників, які борові види рослин та тварин поширені в 

місцевих лісах. Кожна природна зона України має свою характеристику.  

При проведенні екскурсії для визначення меж біоценозів фітоценозами можна 

запропонувати вихованцям гуртка, крім лісових масивів, луки, болота. Також ці межі можна 

продемонструвати на прибережно-водній рослинності.  

Дослідження проводяться зі збиранням фотоматеріалів.  

5.2. Вивчивши об’єкти екскурсії, його структуру, гуртківці дають характеристику 

організмів, що населяють дані біогеоценози  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Під час екскурсії нам вдалося довести, що біоценоз – основна структурна одиниця 

біосфери, а фітоценоз являє собою сукупність рослинних організмів, характерних для даного 

екотопу, вивчити структуру біоценозу, перетворення речовин і потік енергії в ньому. Ми 

вдосконалили знання про одноклітинні та багатоклітинні організми, еукаріоти й прокаріоти, 
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прослідкували зв’язок популяцій різних видів у природі, ярусне розташування рослин, навчилися 

визначати межі біоценозу.  

VІІ. Рух до школи.  

Інструктаж з БЖД (Правила дорожнього руху).  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Оформити матеріали екскурсії. Підготуватися до практичної роботи № 13.  

 

     Заняття 27  
 

Тема. Практична робота №13. Вивчення фітоценозу дібров. Захист навчальних 

проектів.  

Мета. Закріпити знання з розділу «Біосфера», про біоценоз та фітоценоз, як її структурні 

одиниці. Вивчити фітоценоз, перетворення  речовини і потік енергії однієї з популяцій, показавши 

зв’язок їх різних видів у природі, прослідкувати ярусне розташування рослин у фітоценозі, 

поширення меж біоценозів, навчитися розподіляти організми за типом живлення. Продовжувати 

формувати уміння й навички виконання і захисту навчальних проектів.  

Обладнання. Роздавальний та дидактичний матеріал, підручники, посібники, комп’ютери, 

матеріали екскурсії на тему «Ознайомлення з компонентами біосфери», гербарії, фотодокументи, 

компютерне забезпечення.  

Карта-схема, компас, рулетка, кольорова стрічка або шпагат, записники.  

Базові поняття та терміни. Біосфера, біоценоз, фітоценоз, структурна одиниця, 

енергія, потік, ярусність рослин, типи живлення.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

VІІІ. Рух до школи.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

1. Перевірка готовності вихованців гуртка до виконання практичної роботи, забезпечення 

роздавальним та дидактичним матеріалом, створення сприятливого психологічного клімату.  

Оголошення теми, мети роботи.  

Практичну роботу можна виконувати  як у кабінеті учнівського лісництва, так і в лісових 

масивах (в залежності від погодних умов).  

Під час засідань гуртка в кабінеті – застосовується стандартна схема виконання 

практичних робіт, а при проведенні заняття в лісових масивах - розпочинається  із захисту 

навчальних проектів.  

Дана робота буде виконуватися в лісових масивах. Тому вихованці гуртка опрацьовують 

схему руху.  

2. Інструктаж з БЖД.  
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ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Мікрофон».  

1. Дайте визначення біосфери.  

2. Назвіть її структурні одиниці.  

3. Що таке фітоценоз? Як він характеризується?  

4. Як можна охарактеризувати популяцію?  

5. Чим визначається  просторова структура біоценозу?  

6. Охарактеризуйте трофічний рівень консументів?  

7. Як визначаються межі біогеоценозу?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Під час проведення практичної роботи ви зможете удосконалити знання з даного розділу, 

вивчите фітоценоз листяних лісів, перетворення речовини і потік енергії однієї з популяцій, 

показавши зв’язок їх різних видів у природі. Прослідкуєте ярусне розташування рослин у 

фітоценозі, поширення меж біоценозів, навчитеся розподіляти організми за типом живлення. При 

цьому продовжуватимете формувати уміння і навички виконання й захисту навчальних проектів.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

Захист навчального проекту «Біосфера – жива оболонка Землі» проводиться за завчасно 

складеним планом, по бажанню вихованців гуртка. Після презентації проводиться обговорення. 

Заслуханий матеріал допоможе їм акумулювати вивчене, узагальнити знання з теми.  

Рух до лісового масиву з дотриманням правил дорожнього руху.  

Робота виконується за інструктивними картками.  

Інструктивна картка виконання практичної роботи 

1. В середині лісового масиву відмірюється площа 100×100 м, яка огорожується 

кольоровою стрічкою або шпагатом.  

2. По діагоналі площі визначаються три ділянки розмірами 10×10 м і також обв’язуються 

шпагатом.  

3. На одногектарній площі підраховується кількість дерев, враховуючи видовий склад. 

Визначається таксаційна формула порід. Наприклад, нарахували в загальному 200 дерев. Із них - 

80 дуба, 70 - граба, 40 - берези, окрім того, на території ростуть клени, липи тощо. Таксаційна 

формула буде мати такий вигляд: 4Д3Г2Б+КЛ.  

Визначаються дерева, що формують І-ІІ яруси та підлісок. В деревостані знаходимо, крім 

граба, домішку осики, сосни, ясена, клена польового тощо.  

4. В трьох малих ділянках визначають домінуючі види трав’янистих рослин та частоту їх 

трапляння, відшукують гетеротрофи. Звертають увагу на наявність мохового покриву. 

Відзначають ценози, що мають обмежене поширення. Навіть на одногектарній площі чітко видно 

межі біоценозів.  

5. Під час виконання практичної роботи особлива увага вихованців гуртка звертається на 

перетворення речовини і потік енергії в популяції та на  зв’язок різних видів популяцій у природі. 

Наприклад, діброви розвиваються на відносно багатих поживними речовинами, переважно 

свіжих або вологих ґрунтах, що дає їм змогу, перетворюючи поживні речовини на органічні,  

забезпечувати свій ріст і розвиток.  
 

Пригадайте рівняння реакції фотосинтезу.  
 

Кислі дібровні ґрунти характеризуються наявністю ожики волосистої, горобини, квасениці. 

Це, так звані, рослини-індикатори.  
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6. В зв’язку з цим, при виконанні роботи, використовуються знання про трофогенний 

екологічний ряд.  

Під час виконання роботи проводяться фотозйомки.  

V. Закріплення знань.  

На закріплення знань юні лісівники характеризують основні лісоутворюючі породи, 

описують домінуючі трав’янисті рослини, занотовують в записники дані своїх досліджень, 

збирають фотодокументи, оформляють роботи та роблять висновки.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про фітоценоз, як структурну одиницю 

біосфери, ярусне розташування рослин у фітоценозі, поширення меж біоценозів, перетворення  

речовини і потік енергії в популяції. Звертають увагу на зв’язок  різних видів  популяцій у природі.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Закінчити оформлення практичної роботи.  

VІІІ. Рух до школи.  

 

Заняття 28  
 

Тема. Практична робота №14. Робота в бібліотеках, читальних залах, інтернет-

клубах. Підготовка до науково-практичної конференції.  

Мета. Закріпити знання з розділу «Біосфера». Продовжувати формувати вміння та 

навички роботи з навчальними посібниками, додатковою літературою, інтернет-ресурсами, 

виділяти головне в текстах, виконувати, презентувати та захищати навчальні проекти й наукові 

роботи, вести дискусію, відстоювати свою думку. Виховувати наполегливість у досягненні мети.  

Обладнання. Бібліотека класу учнівського лісництва, роздавальний та дидактичний 

матеріал, комп’ютери, підключені до мережі «Інтернет». Робота проводиться і в позашкільних 

закладах та бібліотеках.  

Базові поняття та терміни. Науково-практична конференція, посібники, наукові 

джерела, навчальний проект, наукова робота, захист, презентація.  

Тип заняття. Формування практичних умінь та навичок.  

Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

            ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

ІІІ. Визначення тематики науково-практичної конференції.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми та мети роботи, налаштування на робочий лад. Бесіда про 

проблеми біосфери і питання ,пов’язані з ними. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Вивчення кожного розділу  завершується підсумковим заняттям на якому узагальнюються 

знання та вміння юних лісівників. Вивчений матеріал є дуже важливим, оскільки біосфера – жива 

оболонка Землі, яка потребує збереження заради життя на планеті. Практична робота є 

підготовчою до проведення науково-практичної конференції, яка виявить ваші знання та вміння 
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працювати із друкованими джерелами, відшуковувати інформацію в інтернет-мережі. Тому 

сьогодні ви повинні проявити наполегливість у підготовці до конференції.  

ІІІ. Визначення тематики науково-практичної конференції.  

Тематику науково-практичної конференції визначають за навчальними проектами та 

темами занять.  

Під час організаційного етапу керівник гуртка в бесіді виявляє проблеми, які цікавлять його 

вихованців. Деякі із цих проблемних питань можуть, за погодженням, висвітлити самі юні 

лісівники.  

Тематика науково-практичної конференції.  

Навчальні проекти на теми «Жива речовина біосфери та її властивості», «Харак--

теристика найважливіших зон рослинності Землі у виробництві фітомаси і первинної продукції».  

Рекомендовані теми для обговорення.  

1. Поняття про біосферу як живу оболонку Землі.  

2. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу.  

3. Компоненти, фази і яруси біосфери. 

4. Погляди різних учених на виникнення життя на Землі.  

5. Становлення сучасних меж біосфери.  

6. Найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси.  

7. Жива речовина біосфери та її властивості.  

8. Колообіг речовин у біосфері.  

9. Вплив живих організмів на газовий склад атмосфери.  

Враховуючи доповіді, проведення дискусії, запитання-відповіді потрібно чітко визначити 

регламент. На конференцію виносити тільки найбільш актуальні питання та підготовлені доповіді.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

Отримавши теми для підготовки доповідей, вихованці гуртка підбирають необхідний 

матеріал. Тему, над якою будуть працювати, повідомляють керівнику гуртка. Це можна робити 

використовуючи бібліотеку, роздавальний, дидактичний матеріал, комп’ютерну техніку  класу  

учнівського лісництва, районні, міські, сільські бібліотеки. Вагомий бібліографічний матеріал 

зберігається в бібліотеках лісогосподарських підприємств.  

Керівник гуртка консультує юних лісівників, надаючи їм посильну допомогу.  

V. Підведення підсумків.  

Підібравши необхідний матеріал, вихованці гуртка в усній формі або в телефонному 

режимі повідомляють про це керівника, який визначає хто з них буде презентувати свої доповіді.  

 

     Заняття 29   / Конференція /  
 

Тема 29. Конференція з розділу «Біосфера». Захист навчальних проектів.  

Мета. Узагальнити та систематизувати знання вихованців гуртка з розділу «Біосфера», 

показати її роль і значення у функціонуванні життя на Землі. Продовжувати формувати знання та 

вміння проводити дослідницьку роботу, брати участь у засіданнях круглих столів, науково-

практичних конференціях, формувати вміння організовувати самоосвіту з лісівництва і екології, 

виконувати навчальні проекти лісівничого і екологічного змісту.  

Обладнання. Інтерактивна дошка, комп’ютерне забезпечення, необхідна навчальна та 

наукова література.  



 

524 

 

Базові поняття та терміни. Біосфера, систематика, функціонування, дослідницька 

робота, науково-практична конференція.  

Тип заняття. Узагальнення, систематизації та корекції знань.  

Структура конференції  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних зпань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення конференції.  

V. Підведення підсумків.  

Хід проведення конференції  

І. Організаційний етап.  

Реєстрація учасників конференції та тем їхніх доповідей. Психологічний настрій юних 

лісівників на продуктивну творчу працю.  

На конференцію запрошені керівники учнівського лісництва та інженери від базового 

лісогосподарського підприємства, керівники гуртків, науковці (по можливості).  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Лісова мозаїка».  

Сьогодні ми зібралися на підсумкове заняття.  

1. Які загальні теми розлядалися  під час останніх одинадцяти засідань?  

2. Що вас найбільше зацікавило?  

3. Доведіть, що біосфера – жива оболонка Землі.  

4. Перерахуйте найважливіші зони рослинності Землі по виробництву фітомаси.  

5. Дайте визначення біогеоценозу.  

6. Що таке популяція, чим вона характеризується?  

7. Як живі організми впливають на газовий склад атмосфери?  

8. Охарактеризуйте межі атмосфери.  

В залежності від кількості тем для обговорення – цей пункт можна із структури 

конференції видалити.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Під час проведення конференції ми зможемо узагальнити, систематизувати й поповнити 

отримані знання з даного розділу, вияснити незрозумілі питання, виявити вміння та навички 

створювати і захищати навчальні проекти, вести дискусії дотримуючись своєї точки зору.  

ІV. Проведення конференції. Прийом «Наука в дії».  

Юні лісівники діляться на групи: «Лісівники-практики», «Науковці», «Спеціалісти лісового 

господарства», «Міжнародні лісові експерти».  

Перед початком конференції визначається регламент, пропонується для економії часу 

спочатку вислухати всіх доповідачів, а потім провести обговорення.  

Конференція розпочинається із захисту навчальних проектів. Першим презентується 

проект на тему «Жива речовина біосфери та її властивості».  

Після презентації, без перерви на запитання-відповіді заслуховується проект «Харак-

теристика найважливіших зон рослинності Землі по виробництву фітомаси і первинної продукції».  

Після завершення виступів проходить обговорення навчальних проектів. Запитання, 

зауваження, можуть вносити всі її учасники.  

Далі, учасники конференції висвітлюють опрацьовані теми, звітують про виконані 

практичні роботи та екскурсії відповідаючи на запитання та відстоюючи власну думку.  



 

525 

 

V. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Підсумовуючи презентації матеріалів конференції, звертається увага на те, що 

запропоновані для заслуховування питання характеризуються проблематичністю, науковістю, 

новизною. Враховується вміння презентувати роботу, чітко доносити матеріал до слухачів, 

давати відповіді на запитання, вести дискусію.  

Учасники конференції пропонують свої варіанти вирішення, визначених ними, проблем.  

Найбільш результативні виступи й захисти навчальних проектів відзначаються дипломами 

та грамотами. Запрошені інженери лісового господарства, керівники учнівського лісництва від ба-

зового лісогосподарського підприємства, науковці пропонують теми науково-дослідницьких робіт.  

 

Розділ ІV. Гриби лісових біогеоценозів. 
 

Заняття 30  
 

Тема. Гриби як безхлорофільні організми. Коротка характеристика екологічних груп 

грибів.  

Мета. Закріпити знання вихованців  гуртка про гриби, як безхлорофільні організми. 

Ознайомити із особливостями поширення та середовищами існування грибів; дати загальну ха-

рактеристику цих організмів, коротку характеристику екологічних груп грибів. Розвивати спостере-

жливість, логічне мислення й уміння порівнювати ознаки рослин, грибів, тварин і робити відповід-

ні висновки, удосконалювати навички творчої та дослідницької діяльності. Виховувати інтерес до 

живої природи, бережливе й уважне ставлення до грибів, самостійність у розв’язуванні завдань.  

Обладнання. Підручники, посібники, фотодокументи, «Атлас грибів України», цвіль на 

хлібі та гарбузі, муляжі грибів, схеми, малюнки, таблиці, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Гриби, безхлорофільні організми, екологічні групи грибів: 

ґрунтові, домові, водні, гриби-паразити, гриби, що розвиваються на промислових матеріалах.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Забезпечення роздавальним матеріалом. Налаштування на робочий лад.  

Повідомлення теми заняття, визначення разом із гуртківцями мети.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. В які царства об’єднують всі живі організми?  

2. Які основні властивості мають представники Царства Рослин?  

3. Використовуючи знання з біології дайте визначення грибам.  

4. Пригадайте будову грибів.  



 

526 

 

5. Яку роль відіграють гриби в природі та житті людини?  

6. Як розмножуються гриби?  

7. Які екологічні групи грибів вам відомі? Дайте їм характеристику.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Гриби, поряд з бактеріями відіграють важливу роль в колообігу речовин. Вони 

розкладають рослинні рештки, особливо багаті на целюлозу і дубильні речовини. Ґрунтові гриби 

впливають на процеси ґрунтоутворення.  

Гриби широко використовуються в народному господарстві: харчовій промисловості, ме-

дицині. Їх застосовують у біологічному методі боротьби зі шкідниками лісогосподарських культур.  

Проте, багато видів грибів наносять шкоду. Тому ми повинні вивчити дану тему, щоб 

використовувати знання у своїй практичній діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Гриби як безхлорофільні організми. Розповідь з елементами бесіди.  

 

Проблема: гриби - це рослини чи тварини?  
 

Юні лісівники висловлюють свої думки з цієї проблеми.  

Завдання: використовуючи власний досвід, знання виділити:  

- ознаки подібності грибів з рослинами;  

- подібності з тваринами;  

- відмінності грибів від рослин і тварин.  

Далі - презентують свої відповіді, обговорюють питання, роблять висновки.  

Слово керівника гуртка. Гриби (Fungi) – це не тільки, добре відомі вам, боровики, опеньки 

чи мухомори. Це царство живих організмів, які поєднують у собі ознаки рослин і тварин. Їх 

поділяють на одноклітинні та багатоклітинні. Відомо більше 100 тис. видів грибів, причому 

передбачається, що реальне число їх значно більше – 250-300 тис. У світі щорічно описують 

більше тисячі нових видів. Переважна більшість їх живе на суші, причому трапляються вони 

практично повсюдно, де може існувати життя. Підраховано, що в лісовій підстилці 78-90% 

біомаси всіх мікроорганізмів припадає на частку грибної маси (приблизно 5 т/га).  

Ознаки подібності із рослинами: прикріплений спосіб життя, необмежений ріст, міцна 

клітинна оболонка, наявність гіфів, що за функцією нагадують корінь рослин.  

Ознаки подібності з тваринами: до клітинної оболонки входить сечовина та запасаючий 

продукт – глікоген. Гриби населяють різноманітні середовища існування.  
 

Гриби несуть більше шкоди чи користі? Аргументуйте відповідь.  
 

Цілеспрямований розвиток у вихованців гуртка сприйняття світу за допомогою органів 

чуття, дозволяє їм вирішити багато завдань: вчитися спостерігати, вибирати факти, 

робити свої відкриття, висновки.  

Застосовується прийом «Торкнутися руками». При цьому використовуються муляжі, 

ілюстрації, шматки хліба з мукором та гарбуза з пеніциллом, фото.  
 

Завдання. Дайте відповідь на це питання намалювавши: плакат-рекламу, плакат-

застереження, комікс, інше.  
 

Далі - проходить презентація та обговорення  робіт.  
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Гриби поселяються на продуктах харчування, тобто є сапрофітами, і в тваринних 

організмах, тобто є паразитами. Значення грибів величезне. Крім того, що вони виконують свою 

особливу роль у біосфері, їх широко застосовує людина для медичних і господарських потреб.  

Вивченням грибів займається наука мікологія (від грецького слова «мікес», що означає 

«гриб»). Це один із напрямків мікробіології, бо більшість методик дослідження грибів практично 

не відрізняється від методик дослідження бактерій.  

Вегетативне тіло грибів називається грибницею, або міцелієм, воно складається з окремих 

ниток-гіфів. Залежно від будови гіфів, гриби поділяють на нижчі та вищі. У нижчих грибів гіфи 

міцелію не мають перетинок і є немов однією, сильно розгалуженою гігантською клітиною. У 

вищих грибів вони розділені поперечними перетинками на клітини, їх міцелій - багатоклітинний.  
 

4.2. Коротка характеристика екологічних груп грибів. Розповідь.  
 

Гриби утворюють наступні екологічні групи: ґрунтові, домові, водні, гриби-паразити рослин 

і тварин, гриби, що розвиваються на промислових матеріалах.  

Ґрунтові гриби. Беруть участь в мінералізації органічної речовини, утворенні гумусу та ін. 

В цій групі виділяють гриби, які потрапляють у ґрунт тільки у визначені періоди життя, і гриби 

ризосфери, які живуть в зоні кореневої системи рослин. 

Спеціалізовані ґрунтові гриби: а) копрофіли – живуть у ґрунтах, багатих на перегній 

(гнойові бурти, місця концентрації фекалій тварин); б) кератинофіли – концентруються на 

волосяному покриві, рогах, копитах тварин; в) ксилофіти – гриби , що руйнують деревину, серед 

них розрізняють види, що руйнують живу та мертву деревину.  

Домові гриби (лат. Serpula lacrymans) - вид грибів, що руйнують деревину. Належить до 

розряду шкідливих грибів відділу базидіомікотових  із порядку болетальних. Інші назви: домова 

губка (Merulius destruens Pers), ніздрьовик-руйнівник (Merulius vasitator Tode), деревний гриб, 

домашній гриб. Краї плодових тіл виділяють краплі прозорої рідини (тому цей гриб називають 

плачучим). Цей вид вперше в 1781 р. описав Франц Вульфен під назвою Boletus lacrymans.  До 

роду Serpula його переніс Пітер Карстен в 1884 р.  

Гриби найкраще ростуть і розвиваються при температурі навколишнього середовища від 

21 до 2200C, але можуть існувати при будь-якій температурі. Остаточно не відомо скільки світла 

необхідно для зростання гриба. Що стосується умов аерації, домовий гриб частіше трапляється 

біля вентиляційних шахт, що показує його переважне ставлення до наявності концентрованого 

вмісту кисню. Ідеальний рівень вологи в дереві для утворення плодового тіла гриба дорівнює 30-

40%. Схоже, що домовий гриб потребує середовища із одночасною присутністю органічних і 

неорганічних матеріалів. Гриб використовує йони кальцію і заліза, які виділяються із штукатурки, 

цегли і каменю, що допомагає йому руйнувати дерево. Руйнівна дія цього гриба призводить до 

так званої коричневої гнилі деревини.  

Гриб є дуже поширеним біодисперсним агентом в домашніх умовах, але досить рідко 

трапляється в природному середовищі. Недавні дослідження еволюційного походження і 

поширення цього виду на основі генетичних маркерів (поліморфізмів довжини ампліфікованих 

фрагментів, ланцюгів ДНК та мікросателітів) зразків з усього світу показали наявність двох 

основних родів: неагресивний рід в Північній Америці та агресивний вид, що виявлено на всіх 

континентах. Обидва існують в природному середовищі та в будинках.  

Водні гриби. Це велика екологічна група, в яку входять представники всіх класів грибів. 

Вони живуть у водоймах - океанах і морях, річках і озерах, болотах, термальних джерелах. Водні 
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екосистеми - найдавніші на Землі. Тому в них збереглися і процвітають найдавніші групи грибів: 

хитридіоміцетів, ооміцетів і ін. Водні гриби знаходяться в порівняно більш стабільних умовах 

існування, ніж наземні: вода повільно остигає і нагрівається, вона добре розчиняє і виводить різні 

продукти життєдіяльності гідробіонтів, захищає їх від прямої  дії сонячної радіації.  

Отже, водні організми не відчувають різких коливань основних факторів середовища - 

температури, мінерального і газового складу.  

Вони виконують наступні функції:  

- розкладають органічні залишки;  

- паразитують на рослинах і тваринах;  

- беруть участь в симбіотичних асоціаціях з іншими організмами;  

- участь в різних біогенних обростаннях.  

За походженням водні гриби поділяють на дві групи: первинноводних (з’явилися у 

водному середовищі і залишилися в ньому); повторноводних (в ході еволюції мігрували на сушу, 

а потім знову повернулися у водне середовище). До другої підгрупи належать водні аскоміцети, 

гіфоміцети і базидіоміцети.  

Сапротрофні  водні гриби є первинними поселенцями на гниючих у воді листі і деревині. 

Енергія цих матеріалів в основному недосяжна для мікроорганізмів, що населяють водойми.  

Розкладаючи і переробляючи рослинні тканини, гриби полегшують їх використання 

водними безхребетними. При цьому вони самі часто стають джерелом живлення для 

одноклітинних організмів, що поїдають їх міцелій.  

Водні гриби-паразити дуже впливають на продуктивність фіто- та зооценозів водойм. 

Серед них є небезпечні збудники хвороб у риб.  

В істинно водних грибів є специфічні пристосування, що полегшують їх існування у 

водоймах: у нижчих видів - зооспори, що сприяють активному пересуванню, у вищих – спеціальні 

вирости, які гальмують занурення.  

Гриби-паразити рослин і тварин. До них відносяться сажки, ріжки, трутовики.  

Найбільшої шкоди лісовому та садово-парковому господарству спричиняють гриби-

трутовики. Їх спори проникають в дерево через рани, що з’являються в корі при ушкодженні гілок, 

морозобоїнах, сонячних опіках та інших ушкодженнях. Спори проростають в грибницю, яка 

розповсюджується по деревині, руйнує її, робить трухлявою.  

Плодові тіла гриба-трутовика мають форму копита. Вони з’являються на корі дерева через 

кілька років після зараження, розташовуючись на стовбурах один над одним у вигляді поличок. 

На нижньому боці плодового тіла в дрібних трубочках достигають спори. У більшості трутовиків 

плодові тіла багаторічні.  

Коли дерево гине, грибниця продовжує жити на мертвій деревині, руйнуючи її. Ось чому 

не можна використовувати стовбури дерев, уражені трутовиками і отримані з них матеріали при 

будівництві. 

Великої шкоди завдають гриби-паразити тваринам і людині.  

Є гриби, здатні вражати різні органи. Це дріжджоподібні гриби роду Кандида, що вражають 

нігті, слизові оболонки рота та інших органів. Ви знаєте і те, що захворювання людини можуть 

викликати цвілеві гриби - аспергіл чи мукор.  

З класу Аскоміцети паразитичним є трихофітон - це гриб-паразит, що викликає стригучий 

лишай (уражується волосся, нігті, шкіра людини і тварин). У рослин паразитичний гриб – ріжки, 

що розвивається на житі, пшениці та інших злаках. Під час цвітіння жита, спори гриба заносяться 
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на зав’язь квітки, де вони проростають у міцелій. Переносять спори комахи. Перезимовують 

спори у ґрунті або з врожаєм гриба. Потрапляючи в організм людини або тварини, ріжки 

спричиняють тяжке захворювання, яке в народі називають «злі корчі», що може закінчитися 

смертю. З ріжок виготовляють ліки, що використовують в гінекології та акушерстві.  

Захворювання людини, спричинені паразитичними грибами, називають мікозами. Досить 

поширене ураження шкіри людей - стригучий лишай. Здорова людина може заразитися, 

контактуючи з хворою людиною або твариною. Через певний час від початку захворювання на 

тілі хворої людини з’являються рожеві або червоні плями та лущення шкіри. При ураженні шкіри 

голови можливе випадання волосся. Лікують ці захворювання протигрибковими препаратами.  
 

Чим можуть бути корисними паразитичні гриби?  
 

Від паразитичних грибів людина може мати певну користь. Деякі види грибів використо-

вують у боротьбі зі шкідливими організмами. Цей метод називають біологічним, оскільки для 

зменшення чисельності шкідливого для людини виду використовують паразитичні або хижі види 

інших істот.  

Гриби , що розвиваються на промислових матеріалах.  

Хоча гриби ростуть переважно в ґрунтах, вони також розвиваються на різноманітних 

природних субстратах рослинного й тваринного походження, на штучних матеріалах, створених 

людиною.  

У побуті грибом часто називають спорокарп (плодове тіло) вищих грибів, що має ніжку і 

спороносну шапку з радіальними пластинами чи трубками. Також у побуті вживають назву грибок 

для позначення мікроскопічних пліснявих грибів (мукор, пеніцил тощо). 

V. Закріплення знань.  

1. Графічний диктант (правильні твердження позначати знаком «+», а неправильні – 

знаком «-»).  

- Всі представники царства Гриби є багатоклітинними організмами ( –  +).  

- Гриби – це безхлорофільні організми ( –  +).  

- Царство налічує понад 100 тис. видів ( –  +).  

- Гриби ведуть виключно сапротрофний спосіб життя ( –  +).  

- Деякі гриби живуть у симбіозі з водоростями і вищими рослинами ( –  +).  

- Гриби розмножуються тільки спорами ( –  +).  

- Вегетативне тіло гриба називають міцелієм ( –  +). 

2. Бесіда:  

а) перерахуйте екологічні групи грибів. Охарактеризуйте їх.  

б) які функції виконують водні гриби?  

в) яке значення в природі ґрунтових грибів?  

VІ Підведення підсумків заняття.  

Під час проведення  заняття ми поглибили знання про гриби, як безхлорофільні організми, 

визначили їх місце в системі органічного світу. Вивчили і охарактеризували їх екологічні групи.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Повторити матеріал з біології про будову, розмноження та живлення грибів.  

Використовуючи інтернет-ресурси підготувати навчальний проект на тему «Коротка 

характеристика екологічних груп грибів».  
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    Заняття 31  
 

Тема. Будова, розмноження, живлення грибів. Поняття про симбіоз. Поширення 

грибів у природі. Різноманітність шапкових грибів. Їстівні шапкові гриби. Вплив лісової 

типології на поширення їстівних грибів. Правила збирання грибів.  

Мета. Закріпити знання про будову, розмноження, живлення грибів. Вивчити їх 

різноманітність і поширення в природі в залежності від лісової типології. Дати поняття про 

симбіоз. Повторити правила поводження в лісових масивах та збирання грибів. Розвивати 

спостережливість, логічне мислення, робити відповідні висновки, прогнозувати ефективні площі 

для збирання грибів. Виховувати цікавість і бережливе ставлення до живої природи.  

Обладнання. Підручники, посібники, фотодокументи, «Атлас грибів України», муляжі 

грибів, карта «Рослинний світ України», комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Будова, розмноження, живлення різноманітність та 

поширення грибів у природі в залежності від лісової типології, симбіоз, правила збирання, 

ефективні площі.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Перевірка готовності до заняття. Створення робочого настрою у вихованців 

гуртка.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Доведіть, що гриби – безхлорофільні організми.  

2. Яке місце в системі органічного світу займають гриби?  

3. Перерахуйте екологічні групи грибів. Охарактеризуйте їх.  

4. Чим можуть бути корисними паразитичні гриби?  

5. Як розмножуються гриби?  

6. Спрогнозуйте вплив лісової типології на поширення їстівних грибів.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Гриби широко поширені в природі і використовуються в народному господарстві. Проте, 

останнім часом при вживанні їх у їжу, через незнання і невміння відрізнити їстівні гриби від 

отруйних, почастішали летальні випадки. Вивчення запропонованої теми закріпить і 

удосконалить ваші знання про будову, розмноження та  живлення грибів, а також поширення їх у 

природі. Ви зможете за лісовою типологією визначати місцезростання окремих видів грибів.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки». 
 

4.1. Будова, розмноження та живлення грибів. Поняття про симбіоз.  
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Використовуючи знання з біології, охарактеризуйте будову шапкових грибів і наведіть 

приклади.  
 

Вихованці гуртка, в усній формі дають відповіді на поставлене завдання.  

Керівник гуртка узагальнює, що більшість видів шапкових грибів – сапрофіти. 

Розвиваються на перегнійних ґрунтах, відмерлих рослинних рештках, деякі - на гною. 
Вегетативне тіло складається з тонких нитчастих утворень - гіф. Їх сукупність утворює 

вегетативне тіло (міцелій або грибницю). В процесі розвитку на грибниці виростають 

зонтикоподібні плодові тіла, що складаються із пенька  (ніжки) і шапочки. Пеньок і шапочка 

складається із щільних пучків ниток грибниці.  

У частини грибів на нижньому боці шапочки або кілець на ніжці від центру до периферії 

радіально розходяться пластинки, на яких розвиваються базидії, а в них спори – це гіменофор. 

Такі гриби називаються пластинчастими. В окремих видів цих грибів є покривало (плівка із 

нещільних гіф), яке захищає гіменофор. При достиганні плодового тіла покривало розривається і 

залишається у вигляді бахроми по краях шапочки або кільця на ніжці. До пластинчастих грибів 

відносяться сироїжки, рижики, грузді, шампіньйони, опеньки, бліда поганка.  

В деяких грибів гіменофор має трубчасту форму. Це трубчасті гриби. Їх плодові тіла 

м’ясисті, швидко загнивають, легко пошкоджуються личинками комах, поїдаються слимаками. До 

них відносяться білий гриб, підберезовик, маслюки.  

Розмноження грибів. Розмножуються гриби: статево, безстатево, вегетативно, 

брунькуванням (дріжджі).  

Вегетативне розмноження здійснюється частинами міцелію, спеціальними утвореннями 

– атроспорами, що утворюються в результаті розпаду спор на окремі короткі клітини, кожна з 

яких дає початок новому організму.  

Безстатеве розмноження здійснюється за допомогою спор і конідій.  

Статеве розмноження складається із злиття чоловічих і жіночих статевих гамет, в 

результаті чого утворюється зигота. Статевий продукт нижчих грибів (ооспора) проростає в 

спорангій, в якому розвиваються спори. У аскоміцетів в результаті статевого процесу 

утворюються сумки – одноклітинні структури, що містять 8 аскоспор. В сумці проходить злиття 

ядер зиготи, потім мейотичний поділ диплоїдного ядра і утворення гаплоїдних аскоспор. 
  

Що таке мітоз та мейоз? 
 

Дріжджі розмножуються брунькуванням.  

Живлення. За способом живлення розрізняють три основні групи грибів: паразити, 

сапрофіти і симбіонти.  

Паразитичні гриби пристосовані до рослини-господаря. На перших етапах життя вони 

навіть стимулюють її розвиток, клітин не вбивають і не пронизують міцелієм, а живляться за 

допомогою виростів – гаусторій.  

Серед них є ектопаразити, які живуть на поверхні рослин (борошниста роса), і 

ендопаразити, що живуть у тілі господаря.  

Не менше 3/4 всіх грибів – сапрофіти.  

Таке явище закономірного, не випадкового,  співжиття живих організмів, що належать до 

різних систематичних груп (таксонів) називається симбіозом. На відміну від вільних організмів 

симбіоти залежать не тільки від умов середовища біоценозу в цілому, але, перебуваючи в 

тривалому, найчастіше в тілесному контакті, й один від одного.  
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Гриби-симбіонти пов’язані переважно з вищими рослинами, мохоподібними, водоростя-

ми, рідше – з тваринами. Прикладом можуть бути лишайники, мікориза. Мікориза – це спів-

існування гриба з коренями вищої рослини. Гриб допомагає засвоювати важкодоступні речовини 

гумусу, сприяє вбиранню елементів мінерального живлення, допомагає своїми ферментами у 

вуглеводневому обміні, активізує ферменти вищих рослин, зв’язує вільний азот тощо.  
 

4.2. Поширення грибів у природі. Різноманітність шапкових грибів. Їстівні шапкові 

гриби.  
 

Гриби поширені практично по всій території земної кулі, де присутня органічна речовина, і 

можливе існування гетеротрофних організмів, до яких вони належать. Поживою гетеротрофам 

служить готова органічна речовина. Вони мешкають від полярних областей до тропічних, в 

гірських районах і в пустелях, в різних водоймах.  

Характерна для грибів широка екологічна амплітуда обумовлена їх морфологічною та 

функціональною різноманітністю, а також їх множинними пристосуваннями до різних впливів 

навколишнього середовища, що з’явилися в процесі еволюції. Серед грибів зустрічаються як 

одноклітинні (дріжджі) або ряд примітивних грибів, так і в переважній більшості багатоклітинні 

форми, які часто мають складну будову.  

Гриби всюди навколо нас, але, оскільки вони мають мікроскопічні розміри, іноді ми не 

можемо побачити їх без допомоги оптичних приладів - мікроскопа або лупи. Вони помітні тільки 

як дрібні дернинки або нальоти різного кольору, але частіше можна побачити тільки результати їх 

життєдіяльності, такі як патологічні зміни у тварин або рослин, руйнування матеріалів, наприклад, 

при життєдіяльності сажкових, іржистих, борошнисто-росяних грибів. Деякі види грибів формують 

на продуктах і матеріалах цвілі різного забарвлення - зелені, сірі, рожеві, чорні, тощо. Група 

грибів із мікроскопічними розмірами, називається мікроміцетами.  

Макроміцети - це гриби з великими, добре помітними неозброєним оком плодовими 

тілами які  мають різну форму, консистенцію і колір. До цієї групи відносяться широко відомі 

шапкові гриби-підосичники, білі, мухомори, сироїжки, тощо.  

Але шапкові гриби - тільки один з безлічі видів плодових тіл макроміцетів. У деревних 

грибів часто можна побачити бічний капелюшок без ніжки або капелюшок з погано розвиненою 

ніжкою, як у гливи. Великою різноманітністю відрізняються плодові тіла трутовиків. Розміри 

плодових тіл як у шапкових грибів, так і у трутовиків варіюють в широких межах - від великих 

розміром до 0,5-1 м до дрібних (не більше 0,5-1 см).  

Іноді в лісі трапляються форми, зовні зовсім не схожі на гриби. Це розгалужений трутовик 

(гриб-баран), який являє собою великий букет з безлічі шапинкових грибів, рогатик, який виглядає 

як сильно розгалужений кущик, їжовик коралоподібний, що зовні нагадує корал. Величезна 

різноманітність спостерігається серед гастероміцетів, зокрема у поширених в лісах помірного 

поясу дощовиків, плодові тіла яких покривають шипи або лусочки, а в одного з найбільших грибів 

на Землі лангерманії гігантської плодове тіло може досягати діаметру 1 м. Особливим 

розмаїттям відрізняються гастероміцети, які ростуть у тропіках і субтропіках. Їх ще називають 

«гриби-квіти» за найбільшу різноманітність зовнішнього вигляду і яскравість забарвлення.  

Все різноманіття грибів у природі - це різноманіття тих їх елементів (плодових тіл, тощо), 

на яких формуються спори, призначені для розмноження. У ході еволюції грибів саме вони 

піддалися найбільшим змінам у зв’язку зі збільшенням числа утворених спор і вдосконаленням 
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способів їх розповсюдження. Щодо вегетативного тіла грибів слід зазначити, що у більшості 

деяких за походженням видів зовнішній вигляд міцелію подібний.  

Отже, відомо більше 100 тис. видів грибів, причому, у світі щорічно описують більше 

тисячі нових видів. Тільки в Хмельницькій області вивчено і описано 162 види шапкових грибів. 

Виходячи з наукових даних, можна зробити висновки, що точна кількість видів шапкових грибів 

ще не встановлена.  

Шапкові гриби поділяють на:  

їстівні шапкові гриби - до яких належать гриби, котрі використовуються в їжу. В Україні 

приблизно 200 видів їстівних грибів;  

умовно їстівні - які необхідно перед кулінарною обробкою тривалий час варити і видалити 

відвар, або вимочувати у проточній воді;  

неїстівні –  не використовуються в харчовій промисловості;  

отруйні - це гриби, що спричиняють отруєння організму.  
 

Які види шапкових грибів, для використання в їжу ви збираєте в лісових масивах? 

Охарактеризуйте їх смакові якості.  
 

У свіжих грибах вода складає 84-94%  загальної маси. Хімічний склад сухої речовини  

такий: азотисті сполуки – 15-60% (із них білків до 70%), вуглеводи до 24% (глюкоза, мікоза, 

глікоген), жирові сполуки – 1,5-10%, органічні кислоти, вітаміни В, Д, РР, смоли, ефірні масла, 

мінеральні сполуки – до 7%. Білки грибів засвоюються тільки на 54-85%, - гірше, аніж білки інших 

рослинних продуктів. Жири, вуглеводи засвоюються дуже добре. Хімічний склад залежить від віку 

гриба, його стану, умов місцезростання та ін. Найбільш цінними їстівними грибами є: білий, 

рижик, підберезовик, маслюки, підосиновик, грузді, лисички,боровики, дубовики тощо.  
 

4.3. Вплив лісової типології на поширення їстівних грибів. Розповідь з демонстрацією 

колекції грибів, фотодокументів, слайдів.  
 

Середовищем зростання шапкових грибів є лісові масиви, дендропарки, лісосмуги, парки, 

сади, степові ділянки, поля, луки, галявини, згарища, узбіччя доріг. Від місцезростання залежить 

хімічний склад грибів.  

Увага! Пригадайте, чому не бажано збирати гриби, ягоди, плоди на узбіччях доріг?  
 

Які види грибів переважно трапляються в борах?  
 

Кожен вид грибів зростає і розвивається в конкретних типах лісу. Від лісорослинних умов 

(ґрунти, вологість та ін.) залежить біометрія грибів, забарвлення їхнього плодового тіла, строки 

достигання й навіть вміст поживних речовин. Збираючи опеньки пізньої осені, спостережливі 

грибники помічають таку особливість: колір гриба залежить від того, в якому лісі він росте - 

листяному, хвойному або мішаному, які породи дерев там переважають, який клімат і яка погода 

в цій місцевості. У більшості випадків колір опеньок залежить від ґрунту й навколишніх дерев. 

Вони бувають і світло-коричневі, і бежеві, і мідні.  

У дубовому лісі капелюшок гриба темніший, а на вирубках шапочки можуть бути майже 

жовтими. Дехто навіть починає сумніватися: а чи дійсно це справжні опеньки? Чи не отруйні 

вони?  

Білий гриб надає перевагу листяним лісам. Найчастіше він трапляється в дібровах, але 

може рости у мішаних і хвойних лісах. Навіть колір його шапки залежить від типу лісу та сезону. 
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Залежно від умов довкілля, шапка може бути білою, темно-бурою, світло-бурою, жовтуватою і 

навіть червоно-бурою.  

Наприклад, білі гриби, що ростуть у хвойних лісах, характеризуються темним 

забарвленням шапки.  

Надають перевагу листяним лісам агроцибе ранній, боровик укорінений, вольварієла 

шовковиста, гігрофор дібровний, гнойовик чубатий, глива, колізії ласолюбна й рудувато-сіра, 

головач довгастий, хрящ-молочник осиковий та багато інших видів.  

Хвойним лісам  підпорядковані зеленушка рядовка зелена, їжовик жовтий, клітоцибе сірий, 

колібія рудувато-сіра, луковиця рожева, лускатка борова, моховики жовто-бурий та зелений, 

хрящ-молочник, цистодерма зерниста, лентин лускатий тощо.  

Сироїжка болотна зростає у соснових лісах і характеризується мінливою червоною, 

фіолетово-пурпуровою, пурпуровою, зелено-оливковою або жовтувато-коричневою шапкою 

діаметром до 15 см. Форма в молодих плодових тіл випукла, у дорослих – плоско вдавлена. На 

дотик шапка здається трохи клейкою, ніби гладенькою і голою. Має виразно обрубаний край.  

Моховик зелений від інших грибів відрізняється перш за все шапкою, вона у нього може 

бути оливково-бурою, сіро-бурою або оливково-жовто-коричневою. Діаметр шапки плодових тіл 

досягає 12 см, форма - напівсферична. У центрі має ледь помітну ямочку.  

У садах і парках трапляються веселка звичайна, вольварієла піхвова, опеньок літній та ін.  

В річкових долинах, заплавах, днищах балок збирають опеньок луговий, підберезник 

білий, трюфель степовий, павутинник звичайний.  

Опеньок луговий – шапковий гриб висотою до 7 см і шириною ніжки – 0,5 см.  білуватого, 

рідше кремового кольору з оригінальним опушенням внизу. Шапка - жовтувато-бура або охряно-

кремова, ніби радіально смугаста. Її діаметр до 6 см у молодих плодових тіл у вигляді широкого 

дзвоника, у дорослих – плоска, з досить широким горбиком у центрі. Під шапкою можна 

спостерігати вільні широкі, товсті пластинки. Вони здаються рідкими та білуватого кольору.  

На дачах, городах, полях, луках, пасовищах зростають печериця двокільцева та 

двоспорова, печериця лучна, рядовка травнева, анелярія відділена.  

Печерицю двокільцеву можна побачити серед лучної рослинності. Трапляється вона на 

пустищних суходільних луках, які приурочені до дерново-підзолистих, дернових і ясно-сірих 

опідзолених ґрунтів. Цей гриб має досить мінливу за кольором шапку – брудно-білу, білу або 

жовтувато-білу в залежності від умов зростання. Діаметр шапки досягає до 15 см, форма у 

молодих плодових тіл напівкулькоподібна, у дорослих – подушкоподібновипукла. На її поверхні 

можна помітити малесенькі, ніби притиснуті луски. До периферії поверхня здається волокнистою.  

Розповідь бажано доповнювати місцевим матеріалом.  
 

4.4. Правила збирання грибів.  
 

Пригадайте правила поводження в лісових масивах. Що вам відомо про технологію 

заготівлі грибів?  
 

Вирушаючи в ліс по гриби, необхідно знати і дотримуватися правил їх збирання, а також 

правил поведінки в лісі і елементарної культури спілкування з живою природою, для збереження 

грибних запасів і лісових масивів - найважливішого джерела підтримки життя на планеті.  

Як ви вважаєте, яких правил потрібно дотримуватися при збиранні грибів?  

Кожен вихованець гуртка забезпечується карткою з правилами, яких необхідно 

дотримуватися.  
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Правила збирання грибів  

1. Можна і потрібно збирати тільки добре знайомі гриби, тому що перше правило 

грибника: не впевнений – не бери!  

2. Гриби, які викликають у вас сумніви, краще показати досвідченому грибнику.  

3. Ніколи не пробуйте гриби на смак і запах, навіть якщо ви впевнені, що вони їстівні.  

4. Не збирайте  гриби, які біля основи ніжки мають білий мішечок – пусте клубоподібне 

потовщення.  

5. Не збирайте перезрілі, в’ялі, зіпсовані, пошкоджені гриби. Вони дуже швидко 

накопичують небезпечні речовини, що можуть викликати отруєння.  

6. Збираючи гриби, не зривайте їх. Таким чином ви пошкоджуєте грибницю, лишаючи 

можливості плодоношення на наступний рік. Обережно зрізайте гриби ножем біля основи ніжки, а 

трубчасті - можна викручувати з грибниці.  

7. Збирайте гриби в кошик чи провітрювану тару. У відрі (пластмасовому чи металевому) і 

пластиковому пакеті  гриби «згоряють».  

8. Перш ніж покласти гриб до кошика потрібно очистити його від землі, сміття та листя і 

укладати шапками донизу або боком, при цьому, трубчасті гриби разом з ніжкою, а у 

пластинчастих грибів - ніжки обрізати до довжини 2-3 см.  

9. Не збирайте гриби за раз більше, ніж можна переробити. Зібрані гриби дуже швидко 

псуються і втрачають свої якості. Тому їх необхідно переробити відразу ж після повернення з 

лісу.  

10. Уникайте місць збору грибів, розміщених поблизу екологічно забруднених районів 

(сміттєзвалищ, токсичних виробництв, підвищеного радіаційного фону, біля автомагістралей).  

11. Ніколи не шукайте гриби у високій траві, густій лісовий чащі  і дуже затінених місцях.  

При дотриманні цих елементарних правил, процес збору грибів стане не просто 

заготівельною операцією, а дуже приємним і корисним заняттям, що дає можливість краще 

розпізнати і полюбити рідну природу.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте будову, розмноження та  живлення грибів.  

2. Дайте визначення поняття «симбіоз».  

3. Що нового ви дізналися про поширення грибів у природі?  

4. Як лісорослинні умови впливають  на поширення їстівних грибів.  

5. Перерахуйте види їстівних шапкових грибів, що зростають на пасовищах, луках, 

городах, в садах та парках.  

6. Перерахуйте правила збирання грибів.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Підводячи підсумки, вихованці гуртка роблять висновки, що під час заняття їм вдалося 

закріпити знання про будову, розмноження, живлення грибів. Вивчити їх різноманітність та 

поширення в природі в залежності від лісової типології, розширити знання про симбіоз, повторити 

правила поводження в лісових масивах і збирання грибів.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Відшукати в інтернет-ресурсах незнайомі види їстівних шапкових грибів. Написати міні-

повідомлення.  
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Заняття 32 
 

Тема. Умовно їстівні та отруйні гриби. Відмінні та спільні особливості отруйних і 
їстівних грибів. Плісняві гриби. Характеристика найбільш поширених пліснявих грибів. 
Дріжджі як одноклітинні нерухомі організми.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка з умовно їстівними, отруйними, пліснявими грибами 
та дріжджами, як одноклітинними організмами. Вивчити відмінні й спільні особливості отруйних і 
їстівних грибів, розвивати уміння та навички розрізняти їх, давати еколого-біологічну 
характеристику найбільш поширеним пліснявим грибам. Формувати основні компетентності у 
природничих науках. Виховувати любов і бережливе ставлення до природи.  

Обладнання. Атлас «Гриби України», фото умовно їстівних, отруйних, пліснявих грибів та 
дріжджів, колекція і муляжі грибів, комп’ютерне забезпечення, підручники, посібники.  

Базові поняття та терміни. Умовно їстівні й отруйні гриби, відмінні та спільні 
особливості, плісняві гриби, дріжджі.  

Тип заняття. Комбінований.  
Структура заняття  

І. Організаційний етап.  
ІІ. Актуалізація опорних знань.  
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
ІV. Вивчення нового матеріалу.  
V. Закріплення знань.  
VІ. Підведення підсумків заняття.  
VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  
І. Організаційний етап.  
Привітання, створення у вихованців гуртка позитивного емоційного настрою, включення в 

діяльність.  
Пропонуємо використати інтерактивний прийом «Я вітаю». Керівник гуртка вимовляє «Я 

вітаю тих, хто…», додаючи фрази «…вже прокинувся; випив кави; не снідав; хотів би працювати; 
у доброму гуморі; хотів би дізнатися про щось нове тощо».  

Після кожної фрази гуртківці, які вважають, що фраза стосується їх, підводяться, а всі 
присутні їм аплодують.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Фронтальна бесіда.  
1. Які гриби називаються їстівними? Назвіть найпоширеніші види їстівних грибів.  
2. Охарактеризуйте залежність поширення грибів від лісорослинних умов.  
3. Перерахуйте правила збирання грибів.  
4. Які, на вашу думку, гриби можна віднести до умовно їстівних та отруйних.  
5. Наведіть приклади видів отруйних грибів, що зростають у вашій місцевості.  
6. Як можна відрізнити їстівні, умовно їстівні та отруйні гриби?  
7. Що вам відомо про плісняві гриби? Чи траплялися вони вам у побуті?  
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
Крім їстівних, у природі зростають умовно їстівні та отруйні гриби, які за зовнішньою 

будовою нагадують їстівні. Вживання умовно їстівних грибів можливе тільки у випадку ретельної 
кулінарної обробки. Отруйні гриби в їжу не використовуються. Для правильної заготівлі та 
використання цих видів грибів ми повинні вміти чітко їх розрізняти.  

Великої шкоди народному господарству завдають і плісняві гриби.  
Тому, під час сьогоднішнього заняття ми вивчимо відмінні та спільні особливості отруйних 

і їстівних, а також характеристику пліснявих грибів.  
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ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Умовно їстівні та отруйні гриби. Відмінні та спільні особливості їстівних, умовно 
їстівних та  отруйних грибів. Розповідь з елементами бесіди.  

 

Як ви вважаєте, які гриби можна назвати умовно їстівними? Перерахуйте відомі вам 
види умовно їстівних та отруйних грибів. Яка між ними різниця?  

 

До умовно їстівних найчастіше відносять гриби, отруйні або їдкого смаку в сирому 
вигляді, але цілком їстівні після ретельної кулінарної обробки. Іноді називаються й інші причини: 
умовно їстівні - наприклад, їстівні тільки в молодому віці або викликають отруєння при спільному 
вживанні з певними продуктами (гриби-гнойовики з алкоголем).  

Харчове застосування таких грибів засноване на тому, що їх отрути знешкоджуються при 
температурі вище 70°C або добре розчинні в гарячій воді і видаляються при відварюванні. Перед 
приготуванням страв з умовно їстівних грибів їх необхідно відварити у великій кількості води не 
менше 35-40 хвилин або два рази по 20 хвилин, відвар не використовується, а відварені гриби 
промивають водою. Їдкі і гіркі речовини з деяких молочних судин видаляються теж кип’ятінням 
або вимочуванням у холодній воді протягом декількох діб. Умовно їстівні гриби придатні для 
сушіння, їх можна вживати тільки після певного терміну зберігання (зазвичай 2-3 місяці), за цей 
час отруйні речовини знешкоджуються. До умовно їстівних відносяться деякі гриби, які 
вважаються кращими і дуже смачними - сморчки, хвилівка рожева, груздь чорний, рядовка 
фіолетова, опеньок осінній.  

Отруйні гриби – це гриби, які викликають отруєння людини і тварин. Білки грибів досить 
швидко розкладаються з утворенням отруйних азотистих основ, тому отруєння може бути 
викликано і не отруйними, але несвіжими грибами. Із шапкових грибів, подібних до їстівних , 
найбільш небезпечні бліда поганка, мухомори (червоний, пантерний, зміїний), несправжній 
опеньок. В плодових тілах грибів наявна отруйна гельвелова кислота, яка при кип’ятінні 
вимивається. Грибне отруєння може бути викликано спориннею або продуктами життєдіяльності 
різних мікроскопічних грибків, частково видами фузаріїв («п’яний хліб» - зерно просякнуте 
отруйними речовинами – продуктами життєдіяльності грибів).  

Більшість умовно їстівних та отруйних грибів подібні до їстівних. Вони характеризуються 
великими, добре помітними неозброєним оком, плодовими тілами різної форми, консистенцією і 
кольором. Вегетативне тіло також складається із гіф, які утворюють у ризосфері грибницю. У 
частини грибів на нижньому боці шапочки від центра до периферії радіально розходяться 
пластинки тощо.  

Проте, мають вони і свої особливості.  
Наприклад, опеньок їстівний має шапку помаранчево-коричневого кольору діаметром до 

7 см, яка жовтіє при висиханні. У молодих плодових тіл вона конусоподібна, з тупою верхівкою, у 
дорослих - плоско розпростерта з оригінальним горбиком на верхівці шапки. Краї у неї опушені. 
Ніжка в опенька літнього завдовжки 7 см, і до 1 сантиметра завширшки, опоясана бурим вузьким 
кільцем, циліндрична, зверху над кільцем дещо білувата, гола, під ним червоно-бура, з 
оригінальними лусками.  

Опеньок справжній осінній належить до умовно їстівних грибів. На відміну від опенька 
їстівного, шапка у цього гриба має мінливе забарвлення від жовтувато-коричнево-сірого, буро-
жовтого, рудо-коричневого до - оливкового. Діаметр шапки більший майже вдвічі і досягає до 12 
см. У молодих плодових тіл шапка за формою напівсферична, у дорослих - дещо плоска, 
розпростерта, на її верхівці помітний малесенький горбик. Довжина циліндричної форми ніжки в 
опенька справжнього досягає 15 см, діаметр - 1,4 см. Вона досить міцна.  

Опеньок сірчано-жовтий несправжній належить до отруйних грибів. Його шапка, на 
відміну від вище описаних видів має діаметр до 6 см. Вона жовтувато-бурувата, по периферії має 
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сірчано-жовтий або зеленуватий колір, тонка, м’ясиста. У молодих плодових тіл форма 
напівсферична або випукла, в дорослих – наполовину розпростерта, з оригінальним горбиком. 
Шапка гладенька, її край має залишки покривала. Ніжка завдовжки до 12 см, завширшки до 1 см, 
гладенька, жовта, до основи дещо коричнева.  

Сироїжка біла – їстівний гриб. Характеризується білою шапкою з жовтувато-буруватими 
плямами у зрілих плодів. Діаметр шапки у сироїжки білої досягає 15 см, у молодих грибів її 
форма випукла, у зрілих – увігнуто-розпростерта, з хвилястим, рівним або плоским краєм. Шапка 
у гриба щільна, наче м’ясиста. У молодих плодових тіл помітна дрібнолуската шкірочка, у зрілих – 
вона гладенька, не знімається, суха.  

Сироїжка чорна – умовно їстівний гриб. Шапка у молодих грибів ясна або сірувато-
коричнева, у зрілих – від брудно-буруватої до темнобурої, при цьому має ориганільний 
зеленуватий або оливковий відтінок. У сироїжки чорної діаметр шапки до 15 см. Її форма – у 
молодих грибів – випукла, у дорослих плоско увігнута. Край шапки гладенький, опущений і 
хвилясто зігнутий. По краях шапка ясніша, клейка на дотик. Шкірочка з шапки не знімається.  

Сироїжка плямиста – неїстівний гриб. Має плямисту, оранжево-червону шапку, яка у 
зрілих плодових тіл ніби вицвітає до охряної або ясно-жовтої. Діаметр шапки менший, аніж у 
сироїжки білої – всього до 10 см. Має плоско розпростерту форму, злегка вдавлена в центрі. 
Шапка гола, клейка, її край здається тупим і гладеньким. Шкірочка знімається тільки з краю. Ніжка 
завдовжки до 9 см, завширшки до 3 см. Біла, щільна, місцями руда. Сироїжка плямиста утворює 
плодові тіла у липні-жовтні.  

 

4.2. Плісняві гриби. Характеристика найбільш поширених пліснявих грибів. Дріжджі як 
одноклітинні нерухомі організми. Розповідь з елементами бесіди. 

 

Пригадайте будову пліснявих грибів. Охарактеризуйте їх.  
 

Плісняві гриби. До пліснявих грибів належать мукор, аспергіл, пеніцил. Вони дуже 
поширені в природі і виконують важливу роль в мінералізації органічних залишків. Деякі з них 
використовуються в промисловості: аспергіл чорний – для виробництва лимонної кислоти, 
пеніцил – для виготовлення антибіотиків, деяких сортів сиру. Плісняві гриби викликають 
ушкодження продуктів, деколи хвороби людей, тварин, найчастіше рослин.  

Мукор з’являється на харчових продуктах, на гною у вигляді пухнастого білого нальоту, 
який через деякий час чорніє. Гриб утворює розгалужений міцелій, що складається з однієї 
клітини, від якої відділяється плодове тіло – повітряні гіфи з мішком спорангіїв у вигляді головки 
зверху. В спорангії розвиваються тисячі спор. Оболонка дозрілого спорангію розривається, спори 
звільняються і при наявності тепла і вологи проростають. При нестачі поживних речовин 
проходить статеве розмноження: нитки різних міцеліїв утворюють вирости, на кінцях яких 
з’являються гамети. В результаті злиття гамет утворюється зигоспора. Після періоду спокою 
зигоспора проростає, утворюючи зародковий спорангій. Інколи (при нестачі кисню) міцелій мукора 
розпадається на окремі членики, які розмножуються брунькуванням (як дріжджі). 

Аспергіл і пеніцил мають багатоклітинний міцелій. Плодоносна гіфа аспергіла на верхівці 
має потовщення, що несе на собі брунькоподібні вирости – сперигми, від яких відшнурковується 
низка спор – конідій. У пеніцила конідієносець на верхівці не потовщується, а розвітлюється. У 
аспергіла і пеніцила плодові тіла утворюються рідко. Вони мають вигляд маленьких кульок, в 
середині яких знаходяться сумки із спорами.   

Чорну плісняву на субстраті сворює ризопус. Міцелій складається з довгих розгалужених 
гіф, які стеляться по субстрату, та з пучків гіф, що підіймаються догори і розширюються на 
верхівці. Клітинні оболонки гіф забарвлені у темно-жовтий колір.  

На верхівках гіф, що піднімаються догори, утворюються чорні головки - спорангії зі 
спорами. Саме чорний колір спорангій надає плісняві чорного кольору. 



 

539 

 

Дріжджі  - одноклітинні нерухомі організми овальної чи подовженої форми, розміром 8-10 
мкм. Справнього міцелію не утворюють. В клітині наявне ядро, мітохондрії, у вакуолях 
накопичується багато речовин (органічних і неорганічних), в яких проходять окиснювально-
відновні процеси. Дріжджі акумулюють у клітинах волютин. Вегетативне розмноження проходить 
брунькуванням, у деяких видів – поділом. Спороутворення настає після багаторазового розмно-
ження брунькуванням або поділом. Воно проходить легше при різкому переході від надмірного 
живлення до незначного, при надходженні кисню. Спори утворюються переважно без заплід -
нення. В клітині число спор парне (найчастіше 4-8). Дріжджам характерний і статевий процес.  

Поширені на рослинах (на субстратах, багатих на глюкозу, в нектарі квіток, на поверхні 
солодких плодів), в ґрунті. Багато видів мають властивості спиртового бродіння (пивні, винні 
дріжджі). Деякі види роду торула використовуються для виготовлення молочних продуктів (кефір, 
кумис та ін.).  

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
5.1. Бесіда.  
1. Із вивченого матеріалу дайте визначення умовно їстівним і отруйним грибам.  
2. Перерахуйте відомі вам плісняві гриби. Обґрунтуйте їхнє значення в природі й житті 

людини.  
3. В яких галузях народного господарства використовуються  дріжджі?  
Завдання. Використовуючи роздавальний, дидактичний матеріал, інтернет ресурси 

розділити по групах, дати порівняльну характеристику їстівним, умовно їстівним та 
отруйним грибам: мухомор Цезарів, мухомор червоніючий, мухомор колючоголовий, мухомор 
пантерний; хрящ-молочник дібровний, хрящ-молочник справжній, хрящ-молочник сосочковий, 
хрящ-молочник неїстівний; клітоцибе сірий, клітоцибе булавоголовий, клітоцибе восковий, 
клітоцибе оранжево-червоний. Матеріали оформити в робочому зошиті.  

Прим. Ряд грибів можете запропонувати, виходячи із лісорослинних умов, враховуючи 
найпоширеніші їх види. 

5.2. Завдання. В зв’язку з важливістю матеріалу вихованцям гуртка пропонується втілити 
свої знання у виконанні проекту на тему «Відмінність та спільність особливостей отруйних і 
їстівних грибів». 

Гуртківці визначають виконавців проекту, складають план його виконання, допомагають 
підібрати літературу.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки». 
Юні лісівники самостійно роблять висновки про те, що гриби займають в системі 

органічного світу особливе положення. Поділяючись на групи та види, вони приносять народному 
господарству як користь, так і шкоду.  

Під час заняття вдалося вивчити види умовно їстівних і отруйних грибів, навчитися давати 
їм характеристику та розрізняти за характерними ознаками.   

Дізналися, що плісняві гриби дуже поширені в природі і виконують важливу роль в 
мінералізації органічних залишків. Деякі з них використовуються в промисловості.  

Проте, плісняві гриби викликають ушкодження продуктів, інколи складні хвороби людей, 
тварин, найчастіше рослин.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  
У наукових і науково-популярних виданнях відшукати цікаву інформацію з вивченої теми. 

Продовжити роботу над проектом.  
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     Заняття 33  
 

Тема. Практична робота №15. Визначення та розпізнавання їстівних, умовно 
їстівних і отруйних грибів за колекціями та фотодокументами.  

Мета. Закріпити знання про різні види грибів, навчитися визначати та розпізнавати їстівні, 
умовно їстівні і отруйні гриби за колекціями, муляжами та фотодокументами. Довести, що навіть 
їстівні гриби можуть бути небезпечними при неправильному збиранні й зберіганні. Формувати 
вміння застосовувати знання при збиранні, використанні та зберіганні грибів.  

Обладнання. Колекції та муляжі грибів, фотодокументи, висушені і консервовані гриби, 
підручники, посібники, комп’ютерне забезпечення, лінійки, збільшувальні прилади. 

Базові поняття та терміни. Їстівні, умовно їстівні і отруйні гриби, колекція, висушені 
гриби. 

Тип заняття. Узагальнення та систематизації знань. Практична робота. 
Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  
ІІ. Актуалізація опорних знань.  
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.   
ІV. Виконаня практичної роботи.  
V. Закріплення знань.  
VІ. Підведення підсумків заняття.  
VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  
І. Організаційний етап. Прийом «Домашні заготовки».  
Привітання. Забезпечення необхідним роздавальним та дидактичним матеріалом.  
Вихованці гуртка приносять, висушені та консервовані гриби.  
Керівник гуртка ділить їх на групи, проводить інструктаж з БЖД. 
ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Бесіда.  
1. Які види грибів існують на земній кулі?  
2. Перерахуйте їстівні, умовно їстівні і отруйні гриби, що зростають у вашій місцевості.  
3. За якими ознаками їх можна відрізнити?  
4. Обґрунтуйте значення пліснявих грибів і дріжджів у природі та житті людини.  
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
Гриби відіграють важливу роль у харчовій промисловості. Заготівлею цих живих 

організмів, які поєднують у собі ознаки рослин і тварин, займаються як примислові підприємства, 
так і індивідуально. Їх бажано збирати у ранковий час, коли роса створює деякі зорові ілюзії. Тому 
потрібно уважно ставитися до цієї роботи. На минулих заняттях ми визначили, що всі види та 
групи грибів подібні між собою, особливо мухомори, із яких мухомор Цезарів є їстівним, часто 
трапляється бліда поганка, яку іноді плутають із їстівними грибами.  

Під час проведення сьогоднішнього заняття ми узагальнимо знання, навчимося практично 
розрізняти їстівні, умовно їстівні і отруйні гриби, щоб використати їх у практичній діяльності.  

ІV. Виконаня практичної роботи. Прийом «Наукова лабораторія».  
 

Пригадайте характеристику їстівних, умовно їстівних і отруйних грибів.  
 

Завдання.  
Для першої групи. У виданій вам колекції, визначте їстівні гриби. Дайте їм характеристику 

та виявіть ознаки, за якими вони відрізняються від отруйних.  
Для другої групи. Визначити отруйні гриби. Перерахувати їх особливості. Дати  відповідь 

на питання чи можна отруйні гриби використовувати в їжу? Відповідь аргументувати. 
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Для третьої групи. Використовуючи роздавальний матеріал, відшукайте у колекції і  
фотоматеріалах умовно їстівні та неїстівні гриби. Аргументуйте, чим вони відрізняються від 
їстівних та отруйних грибів.  

Отримавши колекції грибів, їх фото й консервації, вихованці гуртка приступають до 
виконання практичної роботи.  

Інструктивна картка. 
1. Відрізнити гриби: за формою, розмірами та забарвленням шапочки; за відсутністю чи 

наявністю шкірочки, клейкістю; візерунком та наявністю кілець на ніжках; за забарвленням ніжки і 
нижньої частини шапочки.  

2. Користуючись роздавальним матеріалом, систематизувати гриби за групами, поділивши 
їх на: їстівні, умовно їстівні і отруйні.  

3. За забарвленням та формою шапочки і ніжки визначити типи лісів у яких зростали 
досліджені вами гриби. 

Використовуючи інструктивну картку й обладнання, гуртківці виконують практичну роботу.  
Керівник гуртка, демонструючи муляжі та колекцію, наводить приклади виконання.  
Найнебезпечніший отруйний гриб - бліда поганка. Трапляється вона  часто. Недосвідчені 

грибники іноді плутають її з печерицями або сироїжками. У поганці, як і в інших грибах, дуже 
багато амінокислот, жирів та інших корисних речовин. Однак, гриб містить сильну отруту - 
аманітотоксин. Він не руйнується при термічній обробці, не розчиняється у воді. Одна бліда 
поганка, яка потрапила в їжу, може згубити трьох-чотирьох дорослих людей.  

Бліда поганка утворює плодові тіла з початку липня до кінця жовтня. Характеризується 
мінливою шапкою: в одних грибів вона зеленувата або оливкова, в інших – бронзова або 
оливково-коричнева. У діаметрі шапка до 15 см. У молодих плодових тіл вона наполовину 
кулькоподібна, вкрита лусками залишками покривала, що швидко зникають, у зрілих – випукло-
розпростерта, гола, злегка клейка. Ніжка завдовжки до 10 см, завширшки до 2 см, циліндрична, 
біла або оливкова.  

У печериці лісової шапка буро-коричнева діаметром до 10 см. У молодих плодових тіл 
вона яйцевидна або дзвоникової форми, у дорослих – плоско розпростерта, на верхівці 
виділяється горбик. На поверхні є ледь помітні дрібні бурі луски. Ніжка завдовжки до 11 см, 
завширшки до 1,5 см. У молодих плодових тіл вона біла, а в дорослих - брудно-біла. Зовні - 
схожа на булаву, є вузьке кільце, яке у дорослих печериць часто зникає.  

В блідої поганки нижній бік шапки зеленувато-білий, а в печериці - рожевий.  
Порівняйте будову блідої поганки та  печериці лісової  з сироїжками.  
Жовчний гриб подібний до білого, але верхня частина його ніжки покрита візерунком у 

вигляді чорної або темно-сірої сітки, а м’якоть на зламі червоніє.  
Несправжні лисички схожі на лисички їстівні, але їхні шапки рівні, червонувато-оранжеві, а 

не світло-жовті, як у їстівних, а із надламаної шапки несправжньої лисички виділяється білий сік.  
При виконанні роботи кількість груп та видів грибів не встановлюється. Вихованці 

гуртка працюють на власний розсуд.  
V. Закріплення знань.  
На закріплення знань, юні лісівники, консультуючись із керівником, оформляють практичну 

роботу у довільній формі, презентують виконання завдання № 3. При оформленні бажано 
використати табличний варіант.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  
Після виконання практичної роботи гуртківці самостійно підводять підсумки, роблячи 

висновки про важливість знань з вивченої теми.  
VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  
У довідковій літературі, інтернет-ресурсах відшукати інформацію про найбільш поширені 

дереворуйнуючі гриби.  



 

542 

 

     Заняття 34  
 

Тема. Ксилотрофи - дереворуйнуючі гриби. Біологічна характеристика найбільш 
поширених дереворуйнуючих грибів: несправжнього опенька, іудиного вуха, гливи 
звичайної, трутовика парканового, ремерії.  

Мета. Закріпити знання вихованців гуртка про гриби, як безхлорофільні організми. 
Ознайомити із найбільш поширеними дереворуйнуючими грибами, навчити давати їм 
характеристику. Вивчити профілактичні способи та методи запобігання руйнуванню ними 
деревини. Формувати науковий світогляд, виховувати допитливість, наполегливість у 
застосуванні набутих знань для здійснення своєї мети.  

Обладнання. Підручники, посібники, колекція дереворуйнуючих грибів, фотокартки, 
альбоми, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Дереворуйнуючі гриби, несправжній опеньок, іудине вухо, 
глива звичайна, трутовик справжній, трутовик скошений, ремерія.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  
Структура заняття  

І. Організаційний етап.  
ІІ. Актуалізація опорних знань.  
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
ІV. Вивчення нового матеріалу.  
V. Закріплення знань.  
VІ. Підведення підсумків заняття.  
VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  
І. Організаційний етап.  
Привітання, діагностика емоційного стану юних лісівників.  
Повідомлення теми і мети заняття. Якщо це можливо, слід використовувати для 

постановки мети питання, які ставилися вихованцями гуртка на минулому занятті й залишилися 
не розв’язаними.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Мікрофон»  
1. Які живі організми називаються грибами?  
2. Пригадайте будову грибів.  
3. На які групи поділяються гриби?  
4. Охарактеризуйте значення у природі пліснявих грибів.  
5. Пригадайте хімічний склад сухої речовини гриба.  
6. Як розмножуються гриби?  
7. Що вам відомо про дереворуйнуючі гриби? Чи доводилося вам зустрічатися з ними в 

повсякденному житті?  
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
Дереворуйнуючі гриби відіграють велику роль в природі та житті людини. Із негативної 

точки зору, вони завдають великої шкоди, руйнуючи будівлі та зменшуючи вихід ділової 
деревини. Проте мають вони і позитивний вплив, руйнуючи старі дерева, вивернуті вітровалом та 
гілки, які опадають у борових насадженнях в результаті самоочищення сучків. Крім того, 
дереворуйнуючі гриби використовують у фармакології.  

Отже, отримані знання дадуть вам змогу не тільки боротися з негативним впливом 
дереворуйнуючих грибів, а й використовувати їх у народній медицині.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Теоретична практика».  
 

4.1. Ксилотрофи - дереворуйнуючі гриби. Розповідь з елементами бесіди.  
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Дайте визначення процесу фотосинтезу.  
 

В деревині та скелетній частині крони дерев вміщено біля 95% мертвої органічної 
речовини лісових угруповань, що складається в основному з геміцелюлози, целюлози і лігніну.  

Дереворуйнуючі гриби (ксилотрофи) мають велике значення в природі та житті людини, 
оскільки більшість ксилофітів завдають велику шкоду, руйнуючи будівлі та зменшуючи вихід 
ділової деревини (в деяких випадках на 20-40%), в якості патогенів знищуючи цілі лісові масиви.  

Розкладання деревини у природних умовах проходить по типу етапності, що визначається 
екологічною і біонічною природою субстрату. Ослаблені в результаті різних причин або механіч-
ними пошкодженнями дерева заселяються патогенними (паразитними) облігатними або факуль -
тативними грибами. При відмиранні дерева ці гриби ведуть себе як ксилофіти, що використо-
вують мертві органічні речовини з допомогою великого набору ферментів адаптивного характеру.  

Перша стадія розкладання.відмерлої деревини відбувається сумчастими і несправжніми 
грибами. Вони використовують найбільш доступні речовини деревини, частково вміст 
паренхімних клітин і в незначному ступені целюлозу  та лігнін.  

 

Пригадайте будову та функції паренхіми.  
 

Функція несправжніх грибів полягає в руйнуванні головним чином серцевинних променів 
деревини, не впливаючи при цьому на механічну міцність стінок клітин, а також в тому, що вони 
готують субстрат для заселення активними деструкторами - базидіальними грибами.  

Другу стадію виконують трутові гриби, які підрозділяються на дві великі групи: гриби, що 
розкладають тільки вуглеводний комплекс деревини і не  здатні засвоювати лігнін (деструктивна 
гниль); гриби, що використовують як клітковину, так і лігнін (корозійна гниль). Угруповання 
трутових грибів на другій стадії розкладання деревини супроводжуються комплексом 
мікроорганізмів (сумчасті і несправжні гриби, бактерії, комахи), що існують за рахунок продуктів 
життєдіяльності макроміцетів. Дереворуйнуючі гриби володіють розвиненим ферментативним 
апаратом, наприклад, тільки в одного виду трутовика (Polyporus abietinus) знайдено 
дев’ятнадцять ферментів.  

 

Що таке ферменти?  
 

Основними ферментами трутових грибів є целюлаза, що руйнує клітинні оболонки 
деревини через низку проміжних продуктів до глюкози; пектиназа, амілаза, ксилоназа - 
гідролітичні ферменты, що беруть участь у розкладанні вуглеводів; комплекс окиснювальних 
ферментів - поліфенолоксидаз, відповідальних за розщеплення лігніну.  

Активність дереворуйнуючих базидіальних грибів настільки висока, що в чистих культурах 
за 180–310 діб вони практично повністю розкладають деревину.  

 

Які лісові культури називаються чистими?  
 

Заключна, третя стадія найбільш тривала (десятки років), в природі здійснюється 
підстилочними сапротрофами. До цього часу відмерлі стовбури, гілки, пеньки заростають 
лишайниками, мохами і зберігають свою форму тільки за рахунок елементів деревини, які важко 
розкладаються (кори), а під корою тканини рослин гниють. Швидкість розкладання деревини у 
лісах визначається біохімічною природою субстрату і його положенням у просторі. Різного складу 
і кількості фунгітоксичні (протигрибкові) сполуки, утворені деревними породами, значно 
ускладнюють процес заселення деревини ксилотрофними грибами. Велике значення для 
деструкції деревини мають діаметр дерев, гідротермічні умови місцезростання, просторове 
положення. Наприклад, дерева, що впали  на землю розкладаються швидше, аніж сухостійні, при 
рівних значеннях вологості субстрату і температури середовища. В залежності від багатьох 
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факторів середовища період повної деструкції деревини коливається від 5-7 до 100 років і 
більше. Плодові тіла найбільш поширених дереворуйнуючих грибів – трутовиків – на відміну від 
шапкових - багаторічні і мають копитоподібну форму. Шари трубочок на нижній поверхні 
трутовиків наростають щорічно, по їх кількості на розрізі можна визначити вік плодового тіла. 
Таку будову мають трутовики плоский і обрамлений.  

Але у дереворуйнуючих грибів трапляються і однорічні плодові тіла (опеньки осінні, літні, 
несправжні). Різноманітні за формою і забарвленням трутовики деколи утворюють розеткоподібні 
колонії, що складаються із оксамитових, повстистих або блискучих шкірястих шапок сірого, 
коричневого кольорів. Отже, підстилочні і дереворуйнуючі макроміцети є найактивнішими 
руйнівниками мертвої органічної речовини, що зберігаються в опалій хвої, листках, гілках, 
стовбурах дерев і кущів, завдяки великій кількості ферментів спеціалізованих на розкладанні 
лігноцелюлозного комплексу. Просторовий і часовий поділ сапротрофів розрахований на  
задіяння в біологічний колообіг максимальної кількості органіки.  

 

4.2. Біологічна характеристика найбільш поширених дереворуйнуючих грибів. Розповідь 
з елементами бесіди та демонстрацією слайдів.  

 

Чи траплялися вам у лісових масивах трутовики? Охарактеризуйте їх.  
 

Вид трутовик справжній – Fomes fomentarius. Найпоширеніший дереворуйнуючий гриб.  
Трутовики - багаторічні гриби-паразити, плодове тіло яких дуже тверде і з кожним роком 

все збільшується. Вони паразитують на гілках і стовбурах дерев. Рідше зустрічаються в ґрунті. 
Чому гриб трутовик отримав таку назву? Свою назву він отримав через те, що з його плодового 
тіла виготовляють труть - легкозаймисті речовини для запалювання вогню з іскри.  

Гриб складається з плодового тіла та міцелію. Грибниця знаходиться всередині субстрату 
і пронизує деревину, на якій зростає. Плодове тіло має різноманітні форми, росте на поверхні й 
має просту будову. Воно складається з безбарвних, тонких і іноді буруватих гіф. Поверхня гриба 
покрита твердою, іноді тріщинуватою, матовою шкіркою. Вона пухирчаста, шорстка, горбкувата, 
оксамитова, повстяна й волокниста. Покриття гриба з віком може змінюватися. М’якоть плодового 
тіла по консистенції шкіряста, м’ясиста, дерев’яниста, волокниста і пробкова. Рідше у трутовиків 
зустрічається двошарова тканина з пухким, губчастим верхнім та щільним нижнім шаром. 
Капелюшок плодового тіла має забарвлення від світлого (кремове, біле, сіре, деревинно-жовте) 
до темного (чорного і бурого). Іноді капелюшок може бути яскравого відтінку. Внутрішнє 
забарвлення - білого, жовтого або кремового кольору.  

Трутовик розмножується спорами. Спори розвиваються й дозрівають внизу плодового 
тіла, де розташовані маленькі трубочки. Коли спори дозрівають, вони висипаються з трубочок і 
розносяться вітром, заражаючи по шляху пошкоджені дерева. Якщо ж вони потрапляють на 
відповідний субстрат, то проростають та утворюють первинний міцелій. Грибниця поступово 
розростається і поширюється в деревині, руйнуючи її, викликає гниль з наступним утворенням 
плодового тіла. Часто трутовики з’являються на деревах через кілька років після зараження. 
Вони ростуть на стовбурі у формі поличок один над одним. Заражене грибами дерево через 
деякий час гине. Але, навіть після цього, трутовик продовжує жити на ньому, живлячись 
поживними речовинами засохлого дерева.  

 

Як ви вважаєте, чи можна використовувати трутовики в медицині?  
 

Крім шкоди, трутовики приносять і користь. Вони широко застосовуються в медицині при 
лікуванні гепатитів С і В, як протипухлинний засіб, для лікування жирової печінкової дистрофії. 
Трутовик надає кровоспинну і послаблюючу дію. Його використовують в комплексній терапії для 
лікування бронхо-легеневої системи, в тому числі туберкульозу та астми. Він є поживою для 
деяких тварин.  
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Чи траплявся вам у лісових масивах трутовик скошений? Як його ще називають і що 
вам про нього відомо?  

 

Трутовик скошений (лат. Inonotus obliquus) - вид грибів роду Інонотус (Inonotus) відділу 
Базидіоміцети. Стерильна (бесплода) форма гриба називається чага, або березовий гриб.  

Найчастіше трапляється на березах, через що й отримав назву «чорний березовий гриб». 
Інші живі дерева уражує рідше. Його можна побачити на вільсі, горобині, на буках, кленах, в’язах.  

Чага утворюється в результаті зараження дерева паразитичним грибом. Його спори 
проростають тільки у випадку, коли потрапляють на пошкоджені ділянки кори дерев. Зараження 
викликає білу ядрову гниль деревини. Спочатку у несправжньому ядрі з’являються світло-жовті 
плями й смуги, які потім розширюються і зливаються. Річні кільця в гнилі легко відділяються одне 
від одного. Навколо гнилі спостерігається світло-бура захисна зона, всередині помітні чорні лінії, 
а на зламі – іржаво-бурі вкраплення грибниці.  

Плодове тіло з’являється через 3-4 роки після ураження й утворює наріст неправильної 
форми, що досягає через 20-30 років від 5 до 40 см в діаметрі і товщини 10-15 см. Форма 
наростів залежить від характеру пошкоджень, через які береза уражується трутовиком. Поверхня 
наросту чорна, покрита багаточисельними тріщинами. Всередині забарвлення темно-коричневе 
(внаслідок пігментації гіф), ближче до деревини переходить в рудувато-буре. Нарост пронизаний 
білими прожилками, які складаються із безкольорових гіф. Ріст може тривати до  10-20 років, що 
веде до руйнування дерева. Коли дерево розпочинає руйнуватися, - навколо наросту і навіть на 
протилежному боці стовбура з’являється  спороносне плодове тіло гриба, що складається із 
трубочок. Воно розвивається під корою, при цьому гіфи поширюються на 0,5-1,0 м по довжині 
стовбура. При дозріванні спор утворюються грибоподібні нарости – так звані «опорні пластинки». 
Вони пронизують кору дерева у формі буро-коричневих гіменофор. Спори спочатку безколірні, 
потім набувають блідо-рудого забарвлення, товстостінні, з однією або декількома краплями 
масла всередині.  

Чага хімічно вивчена недостатньо. Діючими речовинами є пігменти, що утворюють хромо-
генний поліфенолкарбоновий комплекс. Знайдені також агарицинова кислота, смоли, марганець.  

Лікарською сировиною є нарости, що утворюються на березах. В медичній практиці 

використовуються не тільки плодові вирости, але й спороносні тіла. Збирати чагу можна 

цілорічно, але найчастіше – пізно восени, взимку або ранньою весною, підрубуючи сокирою біля 

стовбура дерева, після чого очищають світлозафарбовану частину, оскільки вона не придатна 

для використання. Відділяють  залишки кори і деревини, розрубують на кусочки. Сушать на 

повітрі або в сушарках при температурі не вище 600С . Термін зберігання – два роки.  

Можна використовувати в харчовій промисловості для приготування квасу.  

Глива звичайна - у природних умовах трапляється практично на всіх континентах. 

Відноситься до дереворуйнуючих видів грибів і росте в основному на пеньках, колодах, мертвих 

стовбурах дерев та в інших деревних субстратах. Гливу можна зустріти скрізь, в лісі, в парках і 

скверах, на стовбурах берези, тополі, граба, вільхи, каштана, горіха і інших листяних порід.  

Має опуклу, округлу шапочку неправильної форми, вона часто буває у вигляді раковини. 

Поверхня гладка, гола, волокниста, іноді з білим нальотом, спочатку темного  забарвлення,  

потім сіра, сіро-коричнева часто з сизуватим відтінком. Розміри шапочки  8-15 см, але іноді 

трапляються екземпляри, які  досягають 25 і навіть 30 см в діаметрі. Пластинки білі, рівні, 

розташовані близько одна від одної. Ніжка біла, щільна, в основі волосиста довжиною 3-5, іноді 

до 8 см. М’якоть біла, соковита, у молодих грибів м’яка, з віком ущільнена. Ніжка коротка, до 4 см 

довжини, 2 см товщини, ексцентрична, до основи звужена, в основі - волосиста.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%81
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Плодові тіла гливи - цінний харчовий і дієтичний продукт. У них міститься 45-50% сирого 

протеїну, 2-3% жиру, 1-2% вуглеводів, різні вітаміни та мікроелементи. Білок гливи 

характеризується наявністю всіх необхідних для організму амінокислот і за своїми якостями 

схожий на білок курячого яйця. Відрізняється своєрідним приємним грибним ароматом. У 

кулінарії використовується для приготування всіх грибних страв. Не втрачає смакових та 

поживних властивостей при солінні, маринуванні, сушці. З усіх культивованих грибів, нарівні з 

шампіньйоном отримала широке застосування. Калорійність одного кілограма грибів становить 

350-360 ккал., що приблизно відповідає калорійності білого гриба. Вирощується глива в 

промислових масштабах на грибівницьких підприємствах багатьох країн.  

Крім харчових якостей глива володіє цілим комплексом лікувальних властивостей: 

перешкоджає розвитку пухлин, сприяє зниженню вмісту холестерину, тригліцеридів і продуктів 

окиснення, тим самим запобігаючи серцево-судинним захворюванням, хороший антиоксидант.  

Аурикулярія вухоподібна, також  іудине вухо (Auricularia auricula-judae) - гриб родини 

Аурикулярієві. Поширений у Євразії.  

Родова назва походить від лат. Auricula - «вушко», «вушна раковина». Видова 

перекладається дослівно як «вухо Іуди». Цей гриб часто оселяється на старих деревах бузини. 

Гриб вухоподібний або черепашкоподібний, молоде тіло схоже на чашечку. Розмір гриба від 1 до 

8 см у діаметрі, колір сірувато-коричневий, із короткими волосками, без концентричних смужок. 

Молодий і свіжий гриб драглистий та гладенький, тоді як твердіє і зморщується під час 

дозрівання. Виразної ніжки нема, до місця прикріплення приєднується звуженою основою.  

Спороносна частина сірувато-фіолетова чи темно-сіра. Спори циліндричні, зігнуті, спорова 

маса білого кольору. Поселяється на мертвих або ослаблених гілках, стовбурах, пеньках 

листяних порід дерев. Плодові тіла в Україні трапляються з березня до листопада.  

Їстівний гриб. М’якуш багатий на залізо і кальцій. Використовують у їжу сирим у салатах, 

також варять, тушать, додають у супи. У Китаї і Японії  -  дуже популярний, вирощується штучно 

приблизно з 600 року н.е., обсяги виробництва досягають 300 тисяч тонн.  

Протягом століть використовувався у китайській народній медицині як укріплюючий та 

протитоксичний засіб. У сучасній медицині встановлено, що гриб має тромболітичну дію, при 

вживанні у їжу знижує рівень холестерину і тригліцеридів.  

Опеньок сірчано-жовтий несправжній (Hypholoma fasciculare (Huds.ex Fr.) Karst.) з родини 

Strophariaceae.  

Шапка гриба 5-7 см у діаметрі, тонком’ясисита, напівсферична, тупо конусоподібна, пізніше 

- опукло- або плоско розпростерта, сірчано-жовта, у центрі - темніша, гола, по краю - з 

залишками покривала. Пластинки прирослі, вузькі, густі, сірчано-жовті, згодом бурувато-  або 

коричнювато-зелені. Спорова маса коричнева. Спори 7-9×4,5 мкм, гладенькі. Ніжка 5-10×0,4-0,6 

см, сірчано-жовта, темно волокниста, порожня. 

М’якуш гриба сірчано-жовтий з неприємним запахом, гіркий. Гриб поширений по всій 

Україні. Росте на старих пеньках листяних і хвойних дерев у серпні-листопаді. Наносить велику 

шкоду деревам.  

Для збереження лісових масивів від заселення дереворуйнуючими грибами потрібно 

вчасно проводити лісогосподарські заходи по догляду за лісовими культурами видаляючи 

пошкоджені дерева (рубки догляду, санітарні та головного користування).  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4
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1. Які живі організми називаються ксилотрофами?  

2. Обґрунтуйте значення дереворуйнуючих грибів у природі та житті людини.  

3. У чому полягають функції несправжніх грибів? Охарактеризуйте їх.  

4. Перерахуйте стадії розкладання відмерлої деревини. Дайте характеристику однієї із них 

(за вибором).  

5. Дайте біологічну характеристику найбільш поширених дереворуйнуючих грибів. За 

допомогою яких ознак їх можна розрізнити в природі?  

6. Перерахуйте їстівні дереворуйнуючі гриби. В яку пору року їх бажано заготовляти для 

використання в їжу?  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Розглянувши тему, вихованці гуртка роблять висновки, що дереворуйнуючі гриби наносять 

значну шкоду лісовому господарству, тому для мінімізації їх появи і розвитку потрібно 

дотримуватися правил догляду за лісом. Проте, дереворуйнуючі гриби приносять і користь. Їх 

використовують у медицині та харчовій промисловості. Для правильного застосування необхідно 

знати біологічну характеристику найбільш поширених дереворуйнуючих грибів, харчові якості та 

лікувальні властивості.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Відшукати в інтернеті біологічну характеристику дереворуйнуючого гриба ремерії. Виконати 

навчальний проект на тему «Біологічна характеристика найбільш поширених дереворуйнуючих 

грибів». Опрацювати, за бажанням, тему «Культивування грибів».  

 

Заняття 35 
 

Тема. Вплив господарської діяльності людини на видовий склад грибів. 

Культивування грибів.  

Мета. Показати вплив господарської діяльності людини на видовий склад грибів, довести 

необхідність дотримання екологічних правил при виконанні лісогосподарських робіт та  збиранні 

грибів. Аргументувати важливість знань, умінь і навичок при їх культивуванні. Формувати вміння 

застосовувати знання при приготуванні грибних страв, виховувати наполегливість у досягненні 

мети та любов до природи.  

Обладнання. Підручники, посібники, атлас грибів, довідкова література, колекції та муля-

жі грибів, фотодокументи антропогенного впливу на лісові масиви, відеофільми, комп’ютерне 

забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Господарська діяльність людини, видовий склад грибів, 

екологічні правила, лісогосподарські роботи, види впливу людини на рослинність, культивування 

грибів, грибні страви.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  



 

548 

 

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Визначення основних етапів роботи на занятті, постановка виховних завдань та мети 

заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон». 

Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття «антропогенний вплив».  

2. Охарактеризуйте вплив господарської діяльності на лісові масиви.  

3. Як господарська діяльність впливає на видовий склад грибів?  

4. Як ви вважаєте, чи можна культивувати гриби в агрокультурі? Яких методик при цьому 

потрібно дотримуватися?  

5. Перерахуйте правила збирання грибів.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Давно відомо, що діяльність людини спричиняє руйнівний вплив на рослинні угруповання 

та на гриби. Разом з тим, вона сприяє розселенню багатьох рослин, збереженню зникаючих 

видів, створенню нових сортів. Сьогодні велике значення надається не  лише охороні 

навколишнього середовища, а й розведенню в агрокультурі  різних видів грибів. Щоб успішно 

займатися такою справою, потрібно знати не тільки їх біоекологічні характеристики, а й 

технологію вирощування. На сьогоднішньому занятті ми спробуємо удосконалити знання з теми і 

опанувати методику створення грибних плантацій у теплицях та на відкритому просторі.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Вплив господарської діяльності людини на видовий склад грибів.  

Розповідь з елементами бесіди та демонстрацією фрагментів відеофільмів.  
 

Як людина впливає на оточуюче середовище?  
 

Жоден з екологічних факторів, за виключенням тих чи інших природних катастроф, не 

може спричинити такого руйнівного впливу на рослинні угруповання як діяльність людини. З 

іншого боку, саме людина сприяла розселенню багатьох рослин, збереженню зникаючих видів, 

створенню нових сортів. Нині практично неможливо знайти жодне рослинне угруповання на 

Землі, яке б не зазнало, в тій чи іншій мірі, впливу людської діяльності.  

Розрізняють два основні види впливу людини на рослинність - прямий, пов’язаний з 

фізичним знищенням рослин, та опосередкований, який створює умови для зміни угруповань. До 

першого належать: пожежі, вирубування лісу,  викошування трави та випас худоби, розорювання 

ґрунту, збирання рослин, рекреаційні навантаження, вилучення ґрунту (кар’єри, будівництво, 

озеленення тощо), вилучення площ (під будівництво, гірничі підприємства, дороги та ін.).  

Опосередкований вид проявляється у зміні умов існування рослин, а саме: осушення або 

підтоплення територій, засолення ґрунтів, ерозія, абразія та інші модифікації місцезростань, 

хімічне та фізичне забруднення навколишнього середовища, біологічне забруднення 

навколишнього середовища, пов’язане з завезенням рослин та інших живих організмів, їх 

спонтанним проникненням, генетична модифікація рослин тощо.  

Ще з незапам’ятних часів людина, як представник гетеротрофної ланки екосистем, 

впливала на рослинний покрив. З часом чисельність населення планети збільшилась, одночасно 

зросла кількість засобів і способів впливу на рослинність. Людство перейшло від 

безпосереднього впливу на рослини чи їх угруповання, до впливу на середовище, в якому вони 
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знаходяться. Доки людина харчувалася шляхом збирання рослинної їжі та продуктів мисливства, 

вона не мала істотного впливу на рослинність, але після переходу до осілого способу життя та по 

мірі розвитку рослинництва, цей вплив почав зростати. Найпростішим агротехнічним прийомом 

було спалювання лісів. Досить часто ліс вигорав на значно більшій території, ніж це було 

необхідно. Якщо випали проводилися на схилах пагорбів і гір, то починала прогресувати водна 

ерозія, яка, в свою чергу, впливала на видовий склад та стан рослинності і в тому числі грибів як 

на схилах, так і біля їх підніжжя. Збідніння ґрунту вимагало освоєння нових площ, також за 

рахунок спалювання нових лісових масивів. Таким чином, з одного боку, знищувалась лісова 

рослинність, з іншого – створювались умови для проникнення на звільнені території рудеральних 

та сегетальних видів. Людина почала втручатися в природний хід сукцесій (сукцесії - це 

відновлення природної рослинності після певних порушень, наприклад, відновлення лісів після 

пожеж).  

Рудеральні рослини (від лат. rudus – щебінь, сміття) – бур’яни, що ростуть навколо 

будівель, доріг, на пустках та інших подібних місцезростаннях.  

Сегетальні - (від лат. segetalis – той, що росте серед хлібів) – бур’яни, пристосовані до 

зростання в посівах сільськогосподарських рослин.  

По мірі розвитку землеробства та інших видів господарської діяльності, вплив на рослинні 

угруповання ставав більш потужним та цілеспрямованим. Так, інтенсивне вирощування свиней у 

Центральній Європі призвело до збільшення площ дубових насаджень, порівняно з буковими. 

Дуби почали охороняти, підсівати жолуді, адже плоди дуба використовувалися для їх годівлі. В 

подальшому, дубові насадження втратили значення кормових у зв’язку з вирощуванням картоплі. 

Це призвело до їх інтенсивного вирубування, що, в свою чергу, було пов’язане з розвитком 

кораблебудування. Вирубані дубові насадження частіше відновлювалися вегетативним шляхом, 

що спричиняло або утворення низькостовбурних деревостанів, або заміну дуба іншими 

деревними породами.  

На цих площах почали розвиватися такі отруйні гриби, як мухомори, неїстівні - анелярія 

відділена, гебелома ароматна та інші. Одночасно зросло значення букової деревини для палива, 

враховуючи добре природне поновлення бука, яке не потребувало зусиль на його відновлення. 

Використання кам’яного вугілля призвело до втрати стратегічного значення букової деревини як 

палива. Товарної цінності набула деревина хвойних порід, яку використовували у будівництві. 

Внаслідок цього, хвойні деревні породи значно потіснили листяні. Інтенсивному поширенню 

хвойних порід сприяла також здатність до поширення насіння за допомогою вітру, регулярне 

повторення врожайних років, менша вибагливість хвойних порід до ґрунтових умов, підвищення 

кислотності ґрунтів.  До того ж, саме для хвойних порід, були досить добре розроблені як 

складні, так і спрощені технології лісовирощування. Оскільки саме деревні породи найчастіше є 

едифікаторами, то, безумовно, з їх зміною відбувалися зміни у всіх ярусах лісових фітоценозів. 

Це, в свою чергу, наклало відбиток на розвиток різновиддя шапкових грибів.  

Вирубування лісів і розорювання земель змінило на більш посушливі природно-кліматичні 

умови.  

Таким чином, по мірі розвитку цивілізації, відбувалося постійне втручання людини у 

природні процеси, в тому числі в ті, що відбуваються у фітоценозах.  

Великий вплив на видовий склад грибів має відношення до них людини.  
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Нехтуючи правилами збирання, грибники часто виходять на «тихе полювання» без ножів, 

зриваючи гриби разом із грибницею – знищують цілі популяції, збирають перезрілі, зіпсовані 

гриби.  
 

Чи піддаються гриби культивуванню в агрокультурі?  
 

4.2. Культивування грибів. Прийом «Домашні заготовки».  
 

Вихованці гуртка, які опрацювали запропоновану тему як домашнє завдання, роблять 

повідомлення, дискутують, відповідають на поставлені запитання. Керівник гуртка доповнює 

прослуханий матеріал.  

Розповідь.  

Гриби – це унікальний продукт. Завзяті грибники обожнюють не так самі гриби, як процес 

їх збору. На жаль, ми звикли їсти гриби не так часто, як інші продукти, тому нам здається, що цей 

продукт – щось надприродне і екзотичне. Але можна виростити гриби в домашньому 

господарстві, головне, дотримуватися особливостей технології вирощування. 

Вирощувати можна будь-які гриби: і білі, і лисички, і маслюки. Однією з умов вирощування  

- на ділянці повинні зростати лісові дерева: листяні або хвойні. Білий гриб краще росте і 

розвивається в борах, велика його щільність спостерігається в грабово-дубових та березових 

лісах. Боровик укорінений надає перевагу дубовим та буковим лісам. Лисичка сіра також краще 

росте в листяних насадженнях тощо. Посадити гриби можна й у квітковому горщику на підвіконні, 

але великого ефекту від цього не буде: гриби люблять простір. Найкраще виділити галявину на 

присадибній ділянці. Грядкою це можна назвати тільки умовно: перекопувати нічого не 

доведеться, гриби висаджуються прямо на дерновий шар. Садити гриби потрібно під деревами 

або під кущами, але тільки не під плодовими.  
 

Чому не рекомендується висаджувати гриби під плодовими деревами або кущами? 

Пригадайте спосіб живлення грибів.  
 

Кращими супутниками шапкових грибів є ліщина або декоративні чагарники, які  

висаджуються по периметру ділянки. Найкращим періодом для посадки є осінні місяці – вересень 

- початок жовтня, до перших заморозків. Садити гриби можна і влітку, проте при цьому у  спекотну 

погоду ділянку довелося б поливати хоча б двічі на тиждень. Восени, як правило, дощів вистачає, 

і все відбувається природним шляхом. На ділянці, проводять підготовчі роботи: на ґрунт 

укладають зволожений субстрат, в якому будуть рости гриби. Основа субстрату повинна бути 

легкою і ідентичною тим умовам, в яких гриби ростуть у природних умовах. Субстратом може 

слугувати солома або тирса.  

Існує декілька способів культивування грибів. Перший – це використання спор свіжих 

їстівних грибів. Шапочки обраних грибів розламуються на кілька шматочків і разом з обрізками 

нижніх частин ніжок, які знаходилися в землі, укладаються на підготовлений і добре зволожений 

ґрунт. Через кілька днів (2-5) шматки грибів та їх ніжок прибираються, а місця їх висадки, для 

збереження вологи, прикриваються соломою. Через деякий період можна отримати перший 

урожай грибів.  

Другий спосіб передбачає використання шапок сухих грибів. У цьому випадку також треба 

підготувати відповідний ґрунт і покришити на нього сухі шапочки. Потім ґрунт зволожують і 

чекають появи перших грибів.  
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Ще один спосіб полягає у вирощуванні грибів на пеньках або колодах. Для цього в лісі 

вибирають старе дерево або пеньок, заражене грибницею і переносять його в спеціально 

підготовлене місце. Необхідно забезпечити умови, максимально наближені до природних умов 

росту грибів у лісі – достатня вологість, листя на землі, тінь звичних дерев – осики, берези, 

ялини, під якими раніше росли гриби. При бажанні можна використовувати вже наявне гниле 

дерево або трухлявий пень. У ньому роблять декілька отворів і укладають туди міцелій (спори 

грибів). Потім грибницю регулярно поливають і чекають урожай. Вирощування грибів на пеньках і 

колодах можливе не тільки спорами, але і за допомогою шматочків деревини, що містить міцелій. 

Особливо добре цей спосіб підходить для вирощування опеньків. У лісі знаходять добре 

розвинену грибницю опеньків на пеньку або трухлявій колоді, вирізають кілька шматочків 

деревини (робити це краще в період найбільш активного розмноження грибів) і для запобігання 

висихання загортають цю деревину в мох або тирсу. Потім поміщають шматочки дерева на 

пеньок – можна використовувати просвердлені отвори, а можна просто прибити ці шматочки 

цвяхами до поверхні. Найкраще робити пересадку навесні або восени. Перший урожай з’явиться 

через рік-два, а плодоносити ця грибниця буде 5-8 років.  

Лисички, сироїжки, гливи, печериці, польський гриб й маслюки найбільш схильні до 

зростання. Варто врахувати, що у різних грибів свої уподобання, наприклад: лисички краще 

вирощувати на глиняному і піщаному ґрунті, сироїжки люблять глибоку тінь, ідеальним 

субстратом для маслюків є дубова тирса або ошурки листяних порід, польський гриб полюбляє 

рости під тінню каштана, для печериць важливою умовою є вологість до 90% і затінення - 100%, 

гливи найкраще ростуть і розвиваються при  температурі 10-16°С і 12-годинному освітленні.  

Отож, для того, щоб поласувати опеньками, лисичками і білими грибами, зовсім не 

обов’язково вирушати до лісу, можна вирощувати їх вдома. Перевага цього способу в тому,  що 

ви завжди будете впевнені в екологічності і безпечності цих грибів для вашого здоров’я.  

Використовуючи дані технології, гриби можна цілорічно вирощувати в теплицях.  

V. Закріплення знань.  

5.1. Бесіда.  

1. Назвіть основні види впливу людини на рослинність.  

2. Які умови для зміни угруповань створює опосередкований вид?  

3. Як розвиток землеробства вплинув на видовий склад грибів?  

4. Перерахуйте умови культивування грибів.  

5. Які дерева та чагарники є кращими супутниками шапкових грибів?  

6. Назвіть способи культивування грибів. Чим вони характеризуються?  

7. Які умови вирощування грибів є максимально наближеними до природних?  

8. Запропонуйте свої способи вирощування грибів.  

5.2. Для удосконалення знань пропонується виконати навчальний проект на тему 

«Антропогенний вплив на видовий склад грибів. Культивування грибів».  

На цьому етапі заняття проводиться підготовчий етап до виконання проекту.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Юні лісівники роблять висновки про важливість вивченого матеріалу. Під час заняття 

вдалося узагальнити знання про вплив господарської діяльності людини на видовий склад грибів, 

довести необхідність дотримання екологічних правил при виконанні лісогосподарських робіт та 

збиранні грибів, вивчити методику культивування грибів на відкритому просторі та в теплицях. 

З’ясували важливість галузі грибництва у народногосподарському комплексі. 
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VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Використовуючи довідкову літературу, запропонувати свої методи вирощування грибів у 

домашньому господарстві. Виконати навчальний проект на тему «Антропогенний вплив на 

видовий склад грибів. Культивування грибів». Підготуватися до екскурсії.  

 

     Заняття 36  
 

Тема. Екскурсія до нижнього складу та тепличного господарства для визначення 

грибів, що руйнують деревину, ознайомлення зі способами вирощування грибів.  

Мета. Закріпити знання  про плісняві та дереворуйнуючі гриби, навчитися виявляти їх 

практично, характеризувати екологічні групи, ознайомитися із технологіями культивування грибів. 

Формувати вміння спостерігати лісівничі об’єкти, виховувати бережливе ставлення до природи.  

Обладнання. Складські приміщення, теплиці, збільшувальні прилади, записники, 

фотоапарати.  

Базові поняття та терміни. Плісняві та дереворуйнуючі гриби, складські приміщення, 

теплиці, культивування, технології.  

Тип заняття. Узагальнення знань.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Проведення екскурсії.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід екскурсії  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Визначення емоційного стану юних лісівників. Повідомлення теми, мети та 

об’єкту екскурсії, схеми руху.  

Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Евристична бесіда.  

1. Дайте визначення теплиці. На які типи поділяються теплиці в залежності від способів 

використання?  

2. Перерахуйте відомі вам плісняві гриби. Охарактеризуйте їх.  

3. В яких умовах можуть зростати такі гриби?  

4. Як візуально можна виявити плісняві гриби?  

5. Дайте характеристику дереворуйнюючим грибам.  

6. Якими методами і способами культивують гриби?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Розглядаючи дану тему ми виявили, що плісняві й дереворуйнуючі гриби приносять як 

шкоду, так і користь. Для правильного регулювання їхнього впливу на природу та навколишнє 

середовище ми повинні навчитися визначати їх у природі.  
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Крім того, шапкові гриби інтенсивно використовуються в харчовій промисловості. Тому 

потрібно закріпити знання про технологію їх вирощування, щоб використовувати вивчене в 

практичній діяльності.  

ІV. Проведення екскурсії. Прийом «Лісівничий практикум».  

Обєкт екскурсії вибирається в залежності від погодних умов. Краще проводити 

екскурсію в тепличних господарствах, в яких поставлені завдання виконуються в комплексі.  

Про проведення екскурсії повідомляється керівництво лісництва або 

лісогосподарського підприємства. При їхньому сприянні організовується підвіз вихованців 

гуртка до теплиць або нижнього складу.  

Під час проведення екскурсії юні лісівники зауважують, що теплиця відноситься до типу 

стаціонарних. Вона примусово обігрівається. Для вирощування продукції використовується метод 

крапельного зрошування.  

Основна увага звертається на дерев’яні конструкції, на яких можуть розвиватися плісняві 

гриби. Проте, виявляється, що в результаті догляду на дерев’яних коробах плісняві гриби 

відсутні.  

На листяних субстратах зростають шапкові гриби. Вони мають шапку буро-коричневого 

кольору, плоско розпростерту з горбиком на верхівці. Помітні дрібні бурі луски. Проводимо 

біометричні дослідження і виявляємо,  що шапка  має діаметр 9,8 см, ніжка біла довжиною до 11 

см, шириною – біля 1,5 см, зовнішньо схожа на булаву, з вузьким кільцем. Визначаємо, що це 

печериця лісова (шампіньойн).  

Лісничий обґрунтовує економічну ефективність вирощування шапкових грибів.  

Рухаючись далі, спостерігаємо площу, заповнену субстратом, яку готують до 

вирощування грибів. Субстрактом слугує тирса в перемішку із соломою. Поскільки в теплиці 

застосовується крапельне зрошування – у приміщенні висока вологість, субстрат також вологий. 

На ньому спостерігаємо колонії у вигляді пухнастого білого нальоту, що в деякому місці 

почорніли. Також добре помітні повітряні гіфи з мішком спорангіїв у вигляді головки зверху. 

Визначаємо, що це пліснявий гриб мукор.  
 

Плісняві гриби шкідливі, чи корисні?  
 

Юні лісівники дають відповідь, що в даному випадку плісняві гриби виконують важливу 

роль в мінералізації органічних залишків і підготовці субстрату для культивування шапкових 

грибів, а також пригадують технології культивування грибів на відкритій місцевості.  

Найбільш схильними до зростання є лисички, сироїжки, гливи, печериці, польський гриб й 

маслюки тощо. Кожен вид грибів по різному реагує на ґрунтові умови, наприклад: лисички краще 

ростуть на глинистому і піщаному ґрунті, сироїжки люблять глибоку тінь, ідеальним субстратом 

для маслюків є дубова тирса або ошурки листяних порід, польський гриб полюбляє рости під 

тінню каштана, для печериць важливою умовою є вологість до 90% і затінення  - 100%, гливи 

найкраще ростуть і розвиваються при температурі 10-16°С і 12-годинному освітленні.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Перерахуйте вивчені види пліснявих грибів. Яке їхнє значення в природі та житті 

людини?  

2. Який вид пліснявих грибів траплявся вам під час сьогоднішнього заняття?  

3. Охарактеризуйте мукор.  
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4. З якими технологіями культивування шапкових грибів ви ознайомилися під час 

сьогоднішньої екскурсії?  

5. Як правильно вирощувати печериці лісові в тепличних господарствах? Чи можлива їх 

культивація в домашніх умовах?  

6. Які ще види шапкових грибів бажано вирощувати в теплицях?  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про часткову шкоду, яку наносять плісняві 

гриби, а також про їх корисність (розкладання органічної речовини в природі, використання в ме -

дицині та харчовій промисловості). Зауважують, що шапкові гриби добре піддаються культи-

вуванню і їх можна вирощувати як у промислових масштабах, так і в домашньому господарстві  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Оформити звіт про проведену екскурсію, підготуватися до практичної роботи. Повторити 

теми «Основи дослідницької роботи» та «Методика польового досліду». Опрацювати тему 

«Культивування їстівних грибів».  

 

     Заняття 37  
 

Тема. Практична робота №16. Культивування їстівних грибів. Закладання і 

проведення дослідів (у теплицях). Роль грибів у природі та їх господарське значення.  

Мета. Визначити роль грибів у природі та їх господарське значення. Закріпити знання про 

будову, розмноження, живлення грибів і вміння їх культивувати в теплицях. Навчитися закладати 

й проводити досліди. Формувати вміння робити висновки про харчову цінність їстівних грибів.  

Обладнання. Заняття проводиться в теплицях, де приготовлено субстрат для 

вирощування грибів та закладання дослідів, пеньки й стовбури дерев. Матеріал для 

культивування грибів відбирається в коробах, ножі, молотки й цвяхи.  

Базові поняття та терміни. Їстівні гриби, культивування, закладання дослідів, 

субстрат, пеньки, стовбури дерев.  

Тип заняття. Закріплення знань, умінь  та навичок. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

1. Перевірка готовності вихованців гуртка до виконання практичної роботи.  

2. Повідомлення теми, мети та об’єкту проведення практичної роботи.  

3. Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Яку роль відіграють гриби у природі й народному господарстві? Наведіть приклади.  

2. Чи використовуються плісняві гриби у народному господарстві? Відповідь мотивуйте.  
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3. Які способи культивування грибів вам відомі?  

4. Якому виду шапкових грибів надається перевага при культивуванні?  

5. В яких умовах краще культивувати гриби: у теплицях, чи на відкритих ділянках? Відповідь 

мотивуйте, наведіть приклади.  

6. Чи на всіх лісових ділянках можна збирати гриби?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Гриби, як безхлорофільні організми, відіграють важливу роль у природі та народному 

господарстві. Їх використовують у медицині і в харчовій промисловості. Проте, не завжди можна 

забезпечити себе екологічно чистими продуктами. Так, під час їх збирання, потрібно уникати 

лісових площ, розміщених поблизу екологічно забруднених районів (сміттєзвалищ, токсичних 

виробництв, підвищеного радіаційного фону, біля автомагістралей тощо). Тому, для отримання 

екологічно чистої продукції гриби краще культивувати в агрокультурі. Сьогодні ми визначимо 

роль грибів у природі та їх господарське значення, навчимося культивувати гриби у теплицях, 

закладати і проводити досліди використовуючи відомі методи розмноження. Відберемо 

оптимальні види, придатні до розмноження у закритому ґрунті.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Практична теорія».  

Практична робота виконується у шкільних стаціонарних теплицях, або у тепличному 

господарстві базового лісогосподарського підприємства. При виконанні роботи у теплицях 

лісгоспу, керівник гуртка домовляється про час виконання практичної роботи та транспорт, 

яким вихованці будуть доставлені до місця призначення.  
 

4.1. Роль грибів у природі та їх господарське значення. Розповідь з елементами бесіди. 

Прийом «Домашні заготовки».  
 

Юні лісівники, які підготували матеріал з теми, презентують його. Вони проводять 

дискусії, відповідають на запитання.  

Керівник гуртка корегує виступи та дискусії зазначаючи, що гриби відіграють важливу 

роль в колообігу речовин у природі, в зв’язку з чим значення грибів надзвичайно велике. Ці 

організми-сапротрофи розкладають органічні залишки, особливо багаті на целюлозу і дубильні 

речовини, до мінеральних, які в подальшому засвоюються рослинами. Ґрунтові гриби, в першу 

чергу цвілеві, відіграють виняткову роль у ґрунтоутворенні. Так, в лісі гриби, завдяки своїй 

здатності утворювати різні ферменти, здійснюють процес розкладання підстилки з листя та 

деревини. Також в грибниці багатьох грибів накопичуються органічні речовини, які після її 

руйнування перетворюються на перегній. Науковий факт, що мікориза  (симбіоз грибів та рослин) 

позитивно впливає на життєдіяльність рослин. Крім шапкових грибів, мікоризу утворюють багато 

цвілевих грибів. Вони можуть знаходитися у взаємовигідних відносинах із трав’янистими 

рослинами, у тому числі з культурними видами. Багато тварин вживають в їжу  плодові тіла 

шапкових грибів, наприклад, ссавці (білки, гризуни, кабани, козулі), комахи, птахи, тощо.  

Деякі гриби можуть бути паразитами рослин і тварин. Гриби-паразити (трутовики, цвілеві 

гриби) руйнують дерева, повністю знищувати уражені рослини здатна фітофтора.  

Велике значення грибів, в тому числі цвілевих, у житті людини. Відомо більше 100 видів 

їстівних грибів, але в їжу вживають не більше 40. В грибах міститься багато поживних речовин. 

Деякі види їстівних грибів, наприклад, печериці, гливу, штучно розводять у пристосованих для 

цього приміщеннях. Із таких цвілевих грибів як пеніцил, аспергіл, отримують лікарські препарати - 

антибіотики, які знищують клітини деяких хвороботворних бактерій, не впливаючи на клітини 

http://beaplanet.ru/gribi.html
http://beaplanet.ru/roslini.html
http://beaplanet.ru/gribi/cvylevy_gribi.html
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господаря. Загальновідома роль хлібопекарських, винних, пивних дріжджів у приготуванні 

спиртних напоїв, оцту, кефіру, хлібопекарстві. У харчовій промисловості використовують певні 

види цвілевих грибів для виробництва сортів твердих сирів із гострим смаком і специфічним 

запахом. З деяких видів цвілевих грибів виділяють речовини, які прискорюють ріст рослин. Такі 

речовини застосовують для збільшення розмірів безнасінних ягід деяких сортів винограду. 

Існують види грибів, що паразитують у комахах. Їх використовують при біологічному методі 

боротьби зі шкідниками лісогосподарських культур.  

Багато неїстівних грибів шкодять здоров’ю людини при випадковому вживанні їх в їжу. 

Найбільш небезпечні отруйні шапкові гриби - бліда поганка, мухомор, деякі види сироїжок, 

печериць, які можуть викликати смертельні отруєння. Отруєння людини також можуть 

спровокувати запліснявілі продукти харчування, тому, що багато видів цвілевих грибів містять 

отрути і речовини, які викликають утворення злоякісних пухлин. Великі збитки господарству 

приносять гриби, які пошкоджують дерева (трутовики, плісняві гриби). Вони руйнують дерев’яні 

частини будівель, меблі, деревину на складах, книги в сховищах, твори мистецтва, тощо.  

Поширені в середній смузі Росії і в Україні такі захворювання рослин, як сажка злакових, 

плодова гниль груші та яблуні, інші. Домашні тварини і люди можуть хворіти при ураженні шкіри 

різними пліснявими та дріжджовими грибками (стригучий лишай, парша).  

Вихованці гуртка коментують корекцію керівника, вносять зауваження та правки.  
 

4.2. Культивування їстівних грибів. Закладання і проведення дослідів.  
 

Після опрацювання теми, юні лісівники здійснюють посадку у транспортний засіб для 

переїзду до об’єкту виконання практичної роботи.  

У теплиці підготовлений субстрат, на якому буде проводитися вирощування грибів.  

Вихованці гуртка ще раз пригадують способи культивування грибів і діляться на групи. 

Інструктаж з БЖД та щодо виконання роботи.  

Перша група заготовляє на плантації плодові тіла грибів і готує їх до культивування, 

розламуючи шапочки на кілька шматочків, нижні частини ніжок обрізують.  

Друга група зволожує субстрат і укладає на нього підготовлений матеріал, покривши 

соломою. Крім того гуртківці використовують шапки сухих грибів, покришивши їх на підготовлений 

ґрунт.  

Третя група вирощуватиме гриби на пеньках або колодах. Для цього в лісі вибирають 

старе дерево або пеньок, заражене грибницею і переносять його в спеціально підготовлене 

місце. При цьому забезпечують умови, максимально наближені до природних умов росту грибів у 

лісі – достатня вологість, листя на землі тощо. Пригадують, що вирощування грибів на пеньках і 

колодах можливе не тільки спорами, але й за допомогою шматочків деревини, що містить 

міцелій. Знайшовши в теплиці добре розвинену грибницю опеньків на пеньку або трухлявій 

колоді, вирізають кілька шматочків деревини і для запобігання висихання загортають цю 

деревину в мох або тирсу. Потім поміщають шматочки дерева на пеньок, прибиваючи ці 

шматочки цвяхами до поверхні.  

Застосовуючи використані технології культивування грибів закладають досліди по 

культивуванню із лисичками, сироїжками та гливами.  

Протягом 3-5 днів спостерігають за ростом і розвитком культивованих грибів.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

http://beaplanet.ru/gribi/dryzhdzhy.html
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1. Озвучте тему та мету сьогоднішньої практичної роботи.  

2. Чи досягли ми мети?  

3. Яка роль грибів у медицині та харчовій промисловості?  

4. Які види грибів та способи їх культивування у закритих приміщеннях ви 

використовували під час сьогоднішньої практичної роботи?  

5. Якому способу була надана перевага? Відповідь обґрунтуйте.  

6. Що нового ви дізналися при виконанні практичної роботи?  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка роблять висновки про необхідність знань культивування грибів для 

отримання високого врожаю та екологічно чистої продукції.  

А також підсумовують, що для того, щоб поласувати опеньками, лисичками і білими 

грибами зовсім не обов’язково вирушати до лісу, можна вирощувати їх вдома.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Провести моніторинг домашнього господарства з метою створення ділянки по 

вирощуванню грибів. Підготуватися до проведення «Круглого столу» (керівник гуртка висвітлює 

питання, які будуть обговорюватися на засіданні).  

 

Заняття 38  /Круглий стіл/ 
 

Тема. Засідання «Круглого столу» із участю інженерів лісового господарства. Захист 

навчальних проектів.  

Мета. Узагальнити знання з розділу ІV, дати характеристику грибів як безхлорофільних 

організмів, показати поширення грибів у природі, вплив лісової типології на поширення їстівних, 

умовно істівних та отруйних грибів, обґрунтувати значення грибів у природі та господарській 

діяльності людини. Закріпити знання про дереворуйнуючі гриби, а також про культивування 

грибів, як харчових продуктів. Заслухати виконані навчальні проекти. Формувати уміння вчитися 

впродовж житя.  

Обладнання. Підручники, посібники, атласи, колекції та муляжі грибів, комп’ютерне 

забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Гриби – безхлорофільні організми, їстівні, умовно їстівні, 

отруйні, плісняві, дереворуйнуючі гриби, дріжджі, значення грибів, культивування.  

Тип заняття. Узагальнення, систематизації та корекції знань. Круглий стіл.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Підведення підсумків засідання.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Для проведення круглого столу запрошуються спеціалісти базового лісогосподарського 

підприємства, батьки, по можливості – науковці. Із них формується журі.  

Привітання, перевірка готовності вихованців гуртка до заняття, створення позитивного 

психологічного настрою.  
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Поділ гуртківців на групи та забезпечення дидактичним і роздавальним матеріалом. 

Визначення регламенту роботи. Оголошення списку членів журі.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда. 

1.З якою метою вивчався даний розділ?  

2. Які нові знання ви почерпнули вивчаючи гриби місцевих лісових біогеоценозів?  

3. Як можна відрізнити різні види та групи грибів? Перерахуйте їх позитивні та негативні 

якості.  

4. Чи можна вживати в їжу отруйні гриби? Якщо можна, то при яких умовах?  

Наведіть приклади. 

5. Чи плануєте ви культивувати гриби в домашніх умовах?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  Гриби - царство живих організмів, які поєднують у 

собі ознаки рослин і тварин. В природі відомо більше 100 тис. видів грибів, які відіграють важливу 

роль у природі та житті людини. Сьогодні ми спробуємо узагальнити знання з вивченого розділу, 

довести, що навіть плісняві та отруйні гриби приносять користь у природі та народ-

ногосподарському комплексі. Доведемо, що культивування грибів економічно важлива справа.  

ІV. Проведення підсумків засідання круглого столу.  

     План проведення.  

4.1. Запропоновані теми для обговорення.  

4.1.1. Будова, розмноження, живлення грибів. Поширення грибів у природі.  

4.1.2. Різноманітність шапкових грибів. Їстівні шапкові гриби. Вплив лісової типології на 

поширення їстівних грибів. Правила збирання грибів.  

4.1.3. Умовно їстівні та отруйні гриби. Відмінні та спільні особливості отруйних і їстівних 

грибів.  

4.1.4. Плісняві гриби. Характеристика найбільш поширених пліснявих грибів. Дріжджі як 

одноклітинні нерухомі організми.  

4.1.5. Ксилотрофи - дереворуйнуючі гриби.  

4.1.6. Вплив господарської діяльності людини на видовий склад грибів. Культивування 

грибів. 

Керівник гуртка доводить до відома вихованців, що для обговорення потрібно вибрати 

дві-три найбільш актуальних теми та таку ж кількість навчальних проектів. 

4.2. Захист навчальних проектів на теми:  

«Коротка характеристика екологічних груп грибів», «Відмінність та спільність 

особливостей отруйних і їстівних грибів», «Біологічна характеристика найбільш поширених 

дереворуйнуючих грибів», «Антропогенний вплив на видовий склад грибів. Культивування 

грибів». Навчальні проекти могли виконуватися групами та індивідуально. При груповому 

виконанні вибирається доповідач, інші гуртківці допомагають йому у методичному забезпеченні. 

Індивідуальний проект презентує виконавець.  

Засідання круглого столу розпочинається із захисту навчальних проектів. Члени журі 

займають свої місця.  

При захисті враховується структура проекту: вступ, основна частина, висновки, список 

використаної літератури (не менше двадцяти джерел), актуальність, новизна, предмет та об’єкт 

дослідження, а також методи і методики досліджень.  
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Під час презентації теми «Коротка характеристика екологічних груп грибів» основна увага 

звертається на найбільш поширені місцеві види, при можливості вказується їх місцезростання та 

типологія лісових масивів.  

Презентуючи тему «Відмінність та спільність особливостей отруйних і їстівних грибів», 

доповідач основну увагу звертає на особливості зовнішньої будови.  

Висвітлюючи тему «Біологічна характеристика найбільш поширених дереворуйнуючих 

грибів» потрібно звернути увагу на їх будову, поширення, біохімічні особливості та використання 

дереворуйнуючих грибів у медицині.  

Тема «Антропогенний вплив на видовий склад грибів. Культивування грибів» є однією із 

найактуальніших тому що забруднення навколишнього середовища безпосередньо впливає на 

біохімічний склад та харчову цінність грибів. Культивуючи гриби ми зможемо бути впевнені, що 

виробляємо екологічно чисті продукти. Крім того, культивування грибів має велику економічну 

ефективність.  

Захист навчальних проектів проходить за загальноприйнятою схемою: доповідь з 

презентацією, відповіді на запитання. Пропонується заслухати найбільш підготовлені навчальні 

проекти, а потім провести дис-кусію. При цьому оцінюється вміння ставити запитання, давати та 

аргументувати відповіді на них.  

Після захисту навчальних проектів проводиться обговорення питань, запропонованих у 

плані. Юні лісівники, за бажанням задають питання та пропонують шляхи вирішення проблем. 

Проводиться дискусія.  

VІ. Підведення підсумків засідання.  

Під час заключного етапу члени журі підводять підсумки, визначаючи найактуальніші 

теми, кращі презентації та доповідачів. Звертають увагу на участь гуртківців у обговоренні запро -

понованих питань. Роблять зауваження, висловлюють побажання. Кращі роботи відзначаються 

грамотами або цінними подарунками, презентованими базовим лісогосподарським 

підприємством.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.   

Використовуючи інтернет-ресурси, опрацювати тему «Причини виникнення лісових 

пожеж».  

 

Розділ V. Охорона лісів і лісонасаджень.  
 

      Заняття 39  
 

Тема. Організація охорони лісів. Структура і завдання державної лісової охорони. 

Причини виникнення лісових пожеж. Гасіння пожеж. Правила безпеки.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка з організацією охорони лісів, способами і 

прийомами охорони лісових насаджень, обов’язками інженера з охорони та захисту лісу, вивчити 

структуру і завдання державної лісової охорони, навчити виявляти причини виникнення лісових 

пожеж, визначати методи і способи гасіння та дотримуватися правил безпеки при їх гасінні.  

Формувати вміння пояснювати негативні результати порушення лісового законодавства. 

Обладнання. Лісовий кодекс України, фото- та кінодокументи, вогнегасники, інтернет-

мережа, Правила безпеки при гасінні лісових пожеж, комп’ютерне забезпечення. 

Базові поняття та терміни. Охорона лісів, структура, завдання  державної лісової 

охорони, лісові пожежі, гасіння пожеж, правила безпеки.  
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Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми та мети заняття. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Чому потрібно охороняти ліси?  

2. Як організована робота щодо охорони лісів?  

3. Спрогнозуйте причини виникнення лісових пожеж. У яких типах лісів їх ймовірність 

найбільша?  

4. Які  мають бути ваші дії при виявленні осередка пожежі?  

5. Яких правил потрібно дотримуватися при пожежогасінні?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

На сьогоднішньому етапі розвитку людства в лісових масивах реєструються незаконні 

рубки, великої шкоди лісу завдають хвороби та шкідники, а лісові пожежі переросли в 

катастрофи. Для охорони лісу в лісогосподарських підприємствах існують лісоохоронні структури, 

які розробляють і втілюють у життя комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на 

збереження, охорону й захист лісів.  

На сьогоднішньому занятті ми ознайомимося із структурою та діяльністю служби охорони, 

навчимося визначати причини і типи лісових пожеж, методи боротьби з ними. Вивчимо правила 

безпеки під час гасіння пожеж.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Організація охорони лісів. Структура і завдання державної лісової охорони. 

Розповідь.  
 

Які державні організації охороняють лісові масиви?  
 

Організація охорони і захисту лісів відповідно до ст. 86 Лісового Кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України № 976 передбачає здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та 

іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Тому власники лісів і постійні лісо-

користувачі зобов’язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних 

та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів.  

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження 

за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілак -

тики виникнення таких осередків, а в разі їхньої появи - локалізації і ліквідації.  
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Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи виконавчої влади з питань 

лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних 

лісокористувачів відповідно до чинного лісового законодавства.  

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, 

визначених Лісовим Кодексом, можуть установлювати заборону або обмеження на відвідування 

лісів населенням, а також проведення певних видів робіт на окремих лісових ділянках в період 

пожежної небезпеки та під час проведення заходів боротьби зі шкідниками.  

Органами виконавчої влади систематично організовуються заходи щодо забезпечення 

належної охорони хвойних лісів від незаконних рубок перед новорічними святами; заборони 

відвідування лісових масивів у пожежонебезпечний період; збереження й відтворення лісів; 

поліпшення санітарного стану лісових насаджень уздовж доріг; охорони захисних лісових 

насаджень та полезахисних лісових смуг, забезпечення населення, організацій і підприємств 

області дровами паливними.  

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:  

Держлісоохорона, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань лісового 

господарства, органу виконавчої влади з питань лісового господарства АРК, територіальних 

органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та підприємств, 

установ і організацій, які належать до сфери його управління; лісова охорона інших постійних 

лісокористувачів і власників лісів.  

Держлісоохорона діє у складі Державного агентства лісових ресурсів України, 

Республіканського агентства АРК з питань лісового і мисливського господарства, обласних 

управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Держлісагенства, і мають статус правоохоронного органу.  

Метою діяльності Держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших 

заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання 

лісових ресурсів, включаючи об’єкти тваринного світу в лісах.  

Основними завданнями Держлісоохорони є:  

- здійснення державного контролю за додержанням усіма лісокористувачами, власниками 

лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства; 

- забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, 

пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;  

- запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового 

господарства та використання лісових ресурсів.  

Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового 

законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їхніми об’єднаннями.  

Посадові особи Держлісоохорони, відповідно до покладених на неї завдань, мають право: 

- безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що 

перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;  

- перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та 

інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами;  

- проводити перевірки додержання лісокористувачами та власниками лісів вимог 

нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства;  
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- складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про 

адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання й 

відтворення лісів;  

- зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби і проводити їх огляд, знарядь 

заготівлі, добутих деревини та інших продуктів лісу;  

- зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби й зброю в порядку, встановленому 

законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним 

забарвленням, написом та емблемою;  

- доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в 

органи місцевого самоврядування у випадку неможливості встановлення особи на місці  вчинення 

правопорушення для складання протоколу про адміністративне правопорушення;  

- вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили 

лісове законодавство, документи, добуті деревину та інші продукти лісу, знаряддя їхнього 

добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення;  

- надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили 

лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;  

- проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і 

відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів;  

- викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або 

письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового законодавства;  

- безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять 

діяльність, пов’язану з добуванням, зберіганням або переробкою  деревини та інших продуктів 

лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їхнього використання;  

- визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому 

господарству, та шкоди, заподіяної лісу;  

- анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі 

порушення лісового законодавства;  

- приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;  

- звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду на 

відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або 

тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;  

- вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування 

лісів населенням і в’їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки;  

- видавати обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їхніх 

повноважень. Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства.  
 

4.2. Причини виникнення лісових пожеж. Гасіння пожеж. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Дайте визначення поняття «пожежа».  
 

Лісові пожежі - стихійне, некероване поширення вогню по лісових площах.  

Їх поділяють на низові, верхові, підземні. За інтенсивністю горіння лісові пожежі 

поділяються на слабкі, середні та сильні.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
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Лісові низові пожежі характеризуються горінням сухого трав’яного покриву, лісової 

підстилки і підліску без захоплення крон дерев. Швидкість руху фронту низової пожежі становить 

від 0,3-1 м/хв (слабка пожежа), якщо швидкість зростає до 16 м/хв – виникає сильна пожежа, 

висота полум’я - 1-2 м, максимальна температура досягає 9000С.  

Лісові верхові пожежі розвиваються, як правило, з низових і характеризуються горінням 

крон дерев. При швидкій верховій пожежі полум’я розповсюджується з крони на крону з великою 

швидкістю, яка досягає 8-25 км/год, залишаючи деколи цілі ділянки незайманого вогнем лісу. При 

стійкій верховій пожежі вогнем охоплені не тільки крони, а й стовбури дерев. Полум’я  роз-

повсюджується зі швидкістю 5-8 км/год, охоплює весь ліс від ґрунтового шару до верхівок дерев.  

Лісові підземні пожежі. Підземні (ґрунтові) пожежі в лісі найчастіше пов’язані із загорянням 

торфу, яке стає можливим в результаті осушення боліт. Поширюються зі швидкістю до 1 км на 

добу. Можуть бути малопомітні і поширюватися на глибину до декількох метрів, внаслідок чого 

представляють додаткову небезпеку і вкрай погано піддаються гасінню. Для гасіння таких пожеж 

необхідне попереднє обстеження.  
 

Як ви важаєте, що є причинами виникнення лісових пожеж?  
 

Причини виникнення. Серед причин виникнення лісових пожеж головним вважається 

антропогенний фактор (згідно зі статистичними даними з вини населення щорічно виникає 96-

98% лісових пожеж). Тому особливої уваги вимагають лісові масиви, розташовані поблизу 

великих промислових центрів, лікувально-оздоровчих закладів, шляхів, електромереж. Природні 

й кліматичні умови (висока температура повітря, невелика кількість опадів тощо) найчастіше 

лише підвищують ймовірність загоряння та впливають на швидкість розповсюдження пожежі.  

З метою виявлення й притягнення до адміністративної відповідальності порушників правил 

пожежної безпеки створено бригади державної пожежної охорони для патрулювання лісових 

масивів у вихідні та святкові дні. Така практика дала позитивні результати.  

За таких умов забезпечення надійної охорони лісів від пожеж стає неможливим без належ -

ної матеріально-технічної бази, яка б включала високоефективні засоби виявлення й гасіння 

пожеж. Деякою мірою цим вимогам відповідають лісові пожежні станції (пожежні депо), які підпо-

рядковано Держлісагенству України.  

Зараз в Україні працює 226 таких пожежних станцій. Для своєчасного виявлення лісових 

пожеж споруджено 402 пожежноспостережні вишки та щогли, з яких 30 оснащені телевізійними 

установками ПТУ-59.  

Щороку працівниками пожежної охорони проводиться підготовка до пожежонебезпечного 

періоду: разом з місцевими радами розробляються і затверджуються оперативно-мобілізаційні 

плани на випадок виникнення великих лісових пожеж, держлісгоспами прокладаються 

протипожежні розриви та мінералізовані смуги, здійснюється догляд за смугами й розривами, які 

було прокладено раніше.  

З метою покращення взаємодії підрозділів пожежної охорони у випадку виникнення великих 

та складних лісових пожеж розроблена «Інструкція про порядок взаємодії підрозділів державного 

лісового агентства і Державної пожежної охорони України під час гасіння лісових пожеж».  

Оперативність гасіння лісових пожеж, а також координацію роботи авіаційних і наземних 

служб забезпечує спеціальна диспетчерська служба. Її завданням є збір та передача інформації 

про лісові пожежі, що надходить з лісництва до Державного агентства лісових ресурсів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8E&action=edit&redlink=1
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Покращення фінансування галузі, організація на новостворених лісових масивах 

протипожежних станцій, заміна морально застарілого обладнання - заходи, які допоможуть 

уберегти нашого зеленого друга від вогню.  

Для гасіння пожеж використовують технічні засоби: смугопрокладачі; пожежні торф’яні 

машини; бульдозери і трактори з насосним устаткуванням; тракторні цистерни; пожежні агрегати 

на базі автомобілів підвищеної прохідності (тракторів); багатофункціональні комплекси 

пожежогасіння (дистанційно-керовані установки) та ін.  
 

4.3. Правила безпеки при лісовій пожежі.  
 

Як ви вважаєте, які повинні бути ваші дії при виявленні лісової пожежі і яких правил 

потрібно дотримуватися при її ліквідації?  
 

1. При виявленні лісової пожежі повідомити служби державної лісової охорони, службу 

надзвичайних ситуацій і поліцію за телефонами 101 та 102.  

2. Чекати їх приїзду у безпечному місці, щоб назвати координати пожежі у випадку коли їх 

важко виявити.  

3. Остерігатися температури, задимленості й загазованості, вибухів, падіння дерев і 

будівель, провалів у прогорілий ґрунт.  

4. Не входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м.  

5. Перед тим, як увійти в зону загоряння, - накритися з головою вологим простирадлом, 

плащем, шматком тканини.  

6. Якщо горить прміщення, ваші дії повинні бути ідентичними. Двері в задимлене 

приміщення відчиняти обережно, щоб запобігти спалаху полум’я від швидкого притоку свіжого 

повітря.  

7. В дуже задимленому приміщенні слід повзти.  

8. Для захисту від чадного газу - дихати через вологу тканину.  

9. Якщо на людині загорівся одяг, - покласти на землю та збити полум’я.  

10. На людину в палаючому одязі накинути пальто, плащ, будь-яке простирадло і щільно 

притиснути.  

11. При гасінні пожежі використовувати вогнегасники, воду, пісок, землю, простирадла, - 

всі доступні засоби.  

12. Виходити із зони пожежі слід проти вітру, тобто «на вітер».  

13. Використовувати гілля листяних дерев (берези, ліщини); гілками збивати полум’я по 

краю пожежі, за допомогою лопат засипати його ґрунтом.  

V. Закріплення знань. Бесіда. Прийом «Прес-конференція».  

1. Який комплекс заходів передбачає, відповідно до чинного законодавства, організація 

охорони і захисту лісів?  

2. Які організації здійснюють охорону і захист лісів на території України?  

3. Перерахуйте  основні завдання Держлісоохорони.  

4. В чому полягають права осіб Держлісоохорони відповідно до покладених на них 

завдань?  

5. Як поділяються лісові пожежі? Охарактеризуйте верхову лісову пожежу.  

6. Перерахуйте причини виникнення лісових пожеж.  

7. Яка служба забезпечує оперативність гасіння лісових пожеж?  

8. Які технічні засоби використовуються для гасіння пожеж?  
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9. Як природні й кліматичні умови впливають на ймовірність загоряння та швидкість 

поширення вогню?  

10. Перерахуйте правила безпеки при лісовій пожежі.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка роблять висновки про важливість знань з даної теми, вмінь розрізняти 

пожежі за походженням: низові, верхові, підземні та за  інтенсивністю горіння: слабкі, середні й 

сильні, причини їх виникнення. Вміти діяти під час виявлення лісової пожежі дотримуючись 

привил безпеки.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Використовуючи знання з лісової типології, спрогнозувати пожежонебезпечні ділянки на 

землях ДЛФ, закріплених за учнівським лісництвом.  

 

    Заняття 40  
 

Тема. Практична робота №17. Визначення пожежонебезпечних лісових ділянок.  

Мета. Закріпити знання з теми «Причини виникнення лісових пожеж. Гасіння пожеж. 

Правила безпеки». Навчитися передбачати причини виникнення лісових пожеж, вміти їх 

характеризувати за джерелом виникнення: низові, верхові, підземні та за інтенсивністю горіння: 

слабкі, середні і сильні, діяти під час виявлення пожеж, дотримуючись правил безпеки. 

Виховувати патріотичні почуття до України, любов до малої Батьківщини та природи.  

Обладнання. Карти земель ДЛФ базового лісогосподарського підприємства, таксаційний 

опис лісових масивів, фізична карта району, підручники, посібники, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Причини виникнення лісових пожеж. Пожежі, низові, верхо-

ві, підземні, слабкі, середні, сильні, пожежонебезпечні ділянки, охорона лісів, правила безпеки.  

Тип заняття. Комбінований. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація  навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення  підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Забезпечення роздавальним та дидактичним матеріалом. Перевірка 

готовності вихованців гуртка до виконання практичної роботи.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття «лісова пожежа».  

2. Перерахуйте причини виникнення лісових пожеж.  

3. Як ви вважаєте, в яких типах лісу ймовірність виникнення лісових пожеж найбільша? 

Відповідь аргументуйте.  

4. Перерахуйте засоби захисту лісу від пожеж.  

5. Яких правил безпеки при лісовій пожежі потрібно дотримуватися?  



 

566 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

У зв’язку зі зміною клімату й антропогенним навантаженням, почастішали випадки пожеж у 

лісових масивах, лісопаркових зонах, на торф’яниках. Для ефективної боротьби з цією стихією ми 

повинні вміти прогнозувати місця загоряння, щоб вчасно проводити моніторингову діяльність та 

протипожежні заходи, а також ліквідовувати лісові пожежі.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
 

4.1. Вступне слово керівника гуртка.  

Серед причин виникнення лісових пожеж головним вважається антропогенний фактор.  
 

Перерахуйте причини виникнення лісових пожеж, пов’язані з антропогенним фактором.  
 

Тому особливої уваги вимагають лісові масиви, розташовані поблизу великих 

промислових центрів, лікувально-оздоровчих закладів, автомобільних шляхів та залізничних 

колій, рекреаційних зон, електромереж. Природні й кліматичні умови найчастіше лише 

підвищують ймовірність загоряння та впливають на швидкість розповсюдження пожежі. Лісові 

пожежі виникають у результаті дії світлового випромінювання ядерного вибуху або при 

застосуванні звичайних засобів ураження і спеціальних запалювальних засобів у бомбах і 

снарядах, у мирний час від необережного поводження з вогнем, рідше – запалювання блискавки і 

ще рідше - самозаймання сіна і торфу.  

Враховуючи лісову типологію, слід зазначити, що найчастіше пожежі виникають у борах. 

Найбільшому ризику піддаються  створені соснові насадження, які досягли віку 15-30 років, а це 

критичний період у пожежному плані. Із мішаних та листяних насаджень  до таких ділянок 

належать сухі типи лісу.  
 

4.2. Виконання практичної роботи за інструктивними картками.  

Інструктивна картка  

4.2.1. Використовуючи карту-схему базового лісогосподарського підприємства визначити 

наймовірніші джерела виникнення пожеж:  

а) мережу автомобільних шляхів районного,  обласного, республіканського значення, їх 

протяжність по території земель ДЛФ;  

б) залізничні колії;  

в) населені пунтки, що межують із лісовими масивами;  

г) промислові центри;  

д) лікувально-оздоровчі заклади;  

ж) рекреаційні зони;  

з) лінії електропередач.  

4.2.2. Охарактеризувати типи лісів, наближені до перерахованих об’єктів, спрогнозувати 

ймовірність виникнення пожеж на цих територіях.  

4.2.3. Визначити місця водозабору для гасіння пожеж. Описати річки, озера, ставки, 

болотисту місцевість.  

4.2.4. Зробити висновки про попередження виникнення пожеж та способи гасіння, 

виробити пропозиції для базового лісового господарства.  

Вихованці гуртка, використовуючи необхідне обладнання приступають до виконання 

практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  
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Оформлення практичної роботи. Юні лісівники розробляють пропозиції базовому 

лісогосподарському підприємству по покращенню охорони лісових масивів від пожеж.  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Переважаючими типами лісових насаджень базового господарства є бори, великий 

відсоток яких належать до молодих. Через лісові масиви проходять автомагістралі та залізничні 

колії міжрайонного, міжобласного та міждержавного значення, деякі лісові масиви розташовані в 

межах населених пунктів, тому прогнозована велика ймовірність виникнення пожеж, для 

попередження яких потрібно чітко визначити пожежонебезпечні ділянки, щоб встановити 

сигнальні пости. При перебуванні у лісі необхідно дотримуватися правил протипожежної безпеки.  

На закінчення практичної роботи виробляються пропозиції щодо покращення охорони 

лісових масивів від пожеж.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Провести моніторинг виникнення пожежі у найближчому лісовому насадженні.  

 

Заняття 41 
 

Тема. Характеристика порушень лісового законодавства: самовільні рубки; 

пошкодження дерев і чагарників, лісових культур, сіянців або саджанців; порушення 

правил поведінки під час розведення вогнищ.  

Мета. Вивчити види порушень. Ознайомитися із Законами України, які передбачають 

юридичну відповідальність за порушення лісового законодавства. Закріпити знання про дії 

Держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань.  

Формувати поняття та вміння рорізняти ці порушення, визначати шкоду, нанесену ними. 

Виховувати принциповість у своїх діях.  

Обладнання. Лісовий кодекс України, підручники з охорони лісів і лісонасаджень, 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Види порушень, самовільні рубки, забруднення 

навколишнього середовища, розведення вогнищ, відповідальність за порушення.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми та мети заняття. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Які порушення лісового законодавства вам відомі?  

2. Що таке незаконні рубки і як вони проводяться?  

3. В чому полягає шкода незаконних рубок?  
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4. Які антропогенні дії можуть ослабити лісові масиви?  

5. Охарактеризуйте шкоду лісовим культурам, яку наносять шкідники та хвороби?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Порушення лісового законодавства – незаконні вирубки, неправильно проведена 

меліорація, порушення строків лісовідновлення, захаращення побутовими відходами останнім 

часом нанесли непоправної шкоди не тільки лісовим масивам, а й вплинули на біоекологічні 

процеси, що відбуваються в природі (підтоплення, зсуви ґрунту тощо). Тому, ми повинні не тільки 

знати лісове законодавство, а й дотримуватися його. Сьогодні ми розглянемо основні положення 

цього законодавства.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Характеристика порушень лісового законодавства. Розповідь.  
 

Поряд з організаційно-правовими заходами охорони лісів чинне законодавство України 

передбачає юридичну відповідальність за порушення лісового законодавства. Згідно ст. 98 

Лісового кодексу України її несуть особи, винні у таких правопорушеннях: незаконному 

вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу 

або недбалого поводження з вогнем; порушенні вимог пожежної безпеки у лісах; знищенні або 

пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, 

виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, 

підтопленні, осушенні та інших видах шкідливого впливу; порушенні строків лісовідновлення та 

інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у галузі 

охорони, захисту, використання та відтворення лісів; знищенні або пошкодженні лісових культур, 

сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та 

самосіву на землях, призначених для відновлення лісу; порушенні правил зберігання, 

транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив, 

інших препаратів; розкорчовуванні земельних ділянок лісового фонду і використанні їх для 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштуванні складів тощо, без належного дозволу; 

самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на земельних ділянках лісового фонду; порушенні 

правил заготівлі лісової підстилки, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід,  заготівлі лісових 

ресурсів засобами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів; порушенні порядку 

використання лісосічного фонду, заготівлі та вивезенні деревини, заготівлі живиці та інших 

лісових ресурсів; невнесенні плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування 

земельними ділянками лісового фонду у встановлені строки; знищенні та пошкодженні 

відмежувальних знаків у лісах; введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та 

інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і 

відтворення лісів, порушенні строків повернення земельних ділянок лісового фонду, що 

перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов’язків щодо приведення їх у стан, 

непридатний для використання за призначенням; пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на 

земельних ділянках лісового фонду; знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, 

дренажних систем і доріг на земельних ділянках лісового фонду, а також полезахисних лісових 

смуг, захисних лісових насаджень на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць, каналів.  

Законодавчими актами України може встановлюватися відповідальність і за інші 

порушення лісового законодавства. Порушення лісового законодавства тягне за собою 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.  
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Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні на винну особу стягнення. 

Підставою її виникнення може бути невиконання або неналежне виконання порушником своїх 

обов’язків. Суб’єктами дисциплінарної відповідальності виступають посадові особи і громадяни. 

Дисциплінарні стягнення накладаються адміністрацією підприємств, установ і організацій за 

місцем роботи особи, яка вчинила дисциплінарний проступок, або вищестоячим органом у 

порядку підлеглості.  

Адміністративна відповідальність настає за адміністративні правопорушення. 

Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, умисна або необережна дія чи 

бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність.  

Адміністративна відповідальність настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть 

за собою кримінальної відповідальності. Адміністративне правопорушення може бути вчинене 

умисно або з необережності. Умисно вчиненим визнається правопорушення, якщо особа, яка 

його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 

шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала їх настання. За вчинення адміністративного 

правопорушення передбачається штраф. Суми штрафів за вказані лісопорушення різні. За 

вчинення лісопорушень, пов’язаних з порушенням правил пожежної безпеки в лісах, 

адміністративна відповідальність настає за рішенням органів лісового господарства. Підставою 

для розгляду справ про адміністративні лісопорушення є протокол, складений в установленому 

порядку уповноваженою посадовою особою виконкому місцевої Ради народних депутатів, 

державної лісової охорони, працівником органів внутрішніх справ, громадським інспектором 

охорони природи, чи громадським лісовим інспектором.  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння збору за 

спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового 

фонду» від 6 липня 1998 р., Стаття 101 Лісового кодексу України передбачає такий захід 

охорони, як вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів. Згідно з цією 

статтею незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню, якщо ж це 

зробити неможливо, стягується їх вартість. Отже, якщо об’єктом цивільно-правового захисту є 

майнові права, захист носить майновий характер. Цивільне право використовує і немайнові 

заходи, якщо вони здатні служити захисту прав, наприклад, такі, як визнання угоди недійсною, 

винесення окремої ухвали.  

Ці заходи застосовують суди, якщо вони при розгляді справ зустрічаються з порушенням 

лісового законодавства. Лісове законодавство передбачає такий правоохоронний захід, як 

повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісового фонду. Такі ділянки повертаються 

за їх належністю без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування ними. 

Приведення земельних ділянок лісового фонду в придатний для ведення лісового господарства 

стан, включаючи знесення будівель і споруд, проводиться підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами, які самовільно зайняли ці ділянки, або за їх рахунок.  

Кримінальна відповідальність встановлена за такі злочини: знищення чи пошкодження 

лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших 

таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом - караються обмеженням волі 

від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Ті ж самі діяння, якщо вони 

спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються 
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позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років (ст. 245 КК); порушення правил, 

установлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про 

захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки карається штрафом до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років (ст. 247 КК).  
 

4.2. Самовільні рубки. Порушення правил протипожежної безпеки. Розповідь з 

демонстрацією відеофільмів.  
 

Однією із проблем загальносоціального значення є самовільні рубки. Основною причиною 

цього явища вважається низький рівень соціального забезпечення населення. З цим важко не 

погодитись, але, на жаль, це не єдиний чинник, що створює передумови правопорушення. В 

останні роки стали з’являтися приватні лісопереробні підприємства, лісопилки, що вико -

ристовують незаконно добуту деревину за готівку. Не виключенням є випадки, коли ці дії скоюють 

організовані групи з використанням сучасного лісозаготівельного оснащення, автотранспорту. 

Враховуючи обсяги деревини, що в змозі вкрасти ці моторизовані бригади, їх вчинки підпадають 

під дію статті 246 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі  терміном до 

трьох років, з конфіскацією незаконно добутого. Керуючись лісовим законодавством, державна 

лісова охорона постійно здійснює контроль за станом ведення лісового господарства в лісовому 

фонді. Незважаючи на заходи, що вживаються державними лісогосподарськими підприємствами, 

обсяг незаконних рубок зростає. Працівники лісництв, насамперед лісничі, їх помічники, старші 

майстри лісу, майстри лісу є службовими особами, що здійснюють щоденний контроль за 

охороною та збереженням лісів, безпосередньо виявляють лісопорушення та складають 

відповідні документи для притягнення правопорушників до відповідальності, в т.ч. і до 

матеріальної. Наприклад, якщо один метр кубічний деревини в лісгоспі можна придбати за 1000 – 

1200 грн., то в разі незаконного рубання порушник змушений буде сплатити штраф у розмірі 1700 

грн., а також відшкодувати завдані лісовому господарству збитки у розмірі 6027,89 грн., за одне 

дерево діаметром пня 36 см, об’єм якого і виходить один метр кубічний.  

Соціальна небезпека самовільних рубок полягає не тільки в тому, що розкрадається 

суспільне майно, але й в нанесенні непоправної шкоди екології нашого краю. Будь-яке непрофе-

сійне, а тим паче, злочинне втручання призведе до значного погіршення його стану, а в значних 

обсягах – до повного знищення. Не допустити перетворення нашого краю в пустелю, зберегти 

унікальне створіння природи та людської праці – справа всієї громади в поєднанні з зусиллями 

територіальних лісогосподарських, природоохоронних, правоохоронних та судових органів.  

Пожежа - стихійне лихо, що має катастрофічні наслідки для природи й людей.  

Найчастіше лісова пожежа провокується людською недбалістю: непогашені багаття, кинуті 

недопалки, іскри вихлопів. Рідше вона починається в результаті удару блискавки в сухостійне 

дерево або внаслідок тривалого тертя дерев. Найбільш пожежонебезпечними ліси стають у 

період сухої та спекотної погоди.  

Літо - час пікніків. А будь-який пікнік зазвичай не обходиться без багаття. Проте, далеко 

не всі знають, як правильно його розпалювати.  

Під час відпочинку користуйтеся старими вогнищами. Важливо, щоб багаття горіло на 

галявині, подалі від дерев і кущів. Інакше від полум’я можуть спалахнути гілки, а там і до лісової 

пожежі недалеко.  

Для розведення вогню  виберіть рівне місце посередині галявини, гострим ножем підріжте 

дерновий шар до землі по колу майбутньої межі багаття. Розріжте дерен внутрішньої частини 
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кола на вісім однакових частин. Акуратно підріжте кожну частину, переверніть і покладіть по 

периметру вогнища.  

Складіть сухі дрова та дрібні гілочки. Для розпалювання можна використовувати газети 

або бересту. Багаття зручніше розпалювати звичайними сірниками, а не запальничкою.  

Не кладіть відразу занадто багато дров - велике полум’я не гріє, а обпалює, і стежити за 

ним складніше. Допоки багаття горить, слідкуйте, щоб іскри не розліталися.  

Перед тим як піти, обов’язково залийте жарини водою, навіть якщо вам здається, що вони 

остаточно згасли. Дерен покладіть на місце. І не забудьте забрати за собою сміття.  

Причинами пожежі в лісі можуть стати блискавка або засуха, але головною причиною їх 

виникнення є необережність людини. Пам’ятайте, що вкрай небезпечно: кидати палаючі сірники, 

недопалки; палити суху траву; залишати в лісі предмети, просочені мастилами або іншою 

горючою речовиною; розпалювати багаття під наметом хвойного молодняку, на торф’яних 

ґрунтах, а також у пожежонебезпечну погоду.  

Не можна залишати багаття без догляду, залишати місця відпочинку, не переконавшись у 

тому, що багаття згасло. Тримайте напоготові засіб пожежогасіння. А ще, майже 90% лісових 

пожеж виникають через недотримання правил пожежної безпеки поводження з вогнем у місцях 

праці та відпочинку.  

При потраплянні в зону небезпеки постарайтеся швидко проаналізувати обстановку: 

напрямок і силу вітру, стан людей, рельєф місцевості.  

Визначте джерело  пожежі, напрямок і швидкість її поширення й негайно рухайтесь у 

безпечне місце.  

У разі швидкого наближення фронту пожежі, киньте важке спорядження, залишіть тільки 

медичну аптечку, сигнальні засоби й НЗ продовольства.  

Тікати від пожежі слід лише в навітряний бік (іти на вітер), обходячи вогнище пожежі збоку.  

У разі наближення пожежі, рясно змочіть одяг і ляжте у воду. На мілководді загорніться з 

головою в спальний мішок, попередньо намочивши його та одяг. Зробіть багатошарову пов’язку 

для обличчя, яку теж змочуйте водою.  

У разі потрапляння у зону пожежі, необхідно зняти з тіла весь одяг, що плавиться, 

позбутися пального й легкозаймистого спорядження.  

Забороняється підпалювати дерева з метою подачі сигналів небезпеки.  

Вийшовши із зони пожежної небезпеки, слід відразу ж повідомити в місцеві центри 

управління в справах ЦЗ й НС про час і місце виникнення та виявлення пожежі.  

Протипожежні заходи в лісі не складні й зовсім не потребують матеріальних затрат, а 

лише обережного, дбайливого ставлення, розуміння серйозності можливих наслідків.  

Пам’ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної 

безпеки позбавить вас від біди і страждань, що приносять пожежі.  

Злочинне порушення правил пожежної безпеки в лісах карається згідно ст. 270 

Кримінального кодексу України.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Перерахуйте види  порушень лісового законодавства.  

2. Які правові акти України передбачають юридичну відповідальність за порушення 

лісового законодавства?  
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3. У якому випадку встановлюватися дисциплінарна, а якому адміністративна 

відповідальність за порушення лісового законодавства?  

4. Чи може бути притягнута до кримінальної відповідальності фізична або юридична 

особа? За які злочини вона встановлена?  

5. Якої шкоди лісовому господарству наносять незаконні рубки? Яка відповідальність за 

них встановлена законом?  

6. Перерахуйте причини виникнення лісових пожеж.  

7. Яких правил потрібно дотримуватися при розведенні вогнищ?  

8. Наведіть приклади ваших дій при потраплянні в зону лісової пожежі.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки, що такі порушення лісового законодавства 

як самовільні рубки; пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових 

культур, сіянців чи саджанців у лісових розсадниках та на плантаціях, а також молодняка 

природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення; порушення 

правил поведінки під час розведення вогнищ тощо, наносять непоправної шкоди 

лісогосподарському комплексу.  

Ці види порушень необхідно вміти визначати, попереджати їх для охорони лісових 

масивів, аби довести до відома населення, що за такі діяння встановлюється дисциплінарна, 

адміністративна, а також кримінальна відповідальність.  

Знання з протипожежної безпеки допоможують не тільки зберегти ліс, а й вижити в 

екстремальних ситуаціях.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготуватися до практичної роботи №18.  

 

     Заняття 42  
 

Тема. Відпускні та порубочні клейма, їх застосування. Порядок притягнення до 

відповідальності за порушення.  

Мета. Дати поняття про відпускні та порубочні клейма, їх застосування. Закріпити знання 

про види порушень, порядок притягнення до відповідальності за порушення лісового 

законодавства. Формувати вміння та навички класифікувати клейма. Виховувати бережливе 

ставлення до природи та лісових ресурсів.  

Обладнання. Відпускні та порубочні клейма, лісове законодавство, фотодокументи, 

підручники, посібники, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Відпускні, порубочні, контрольні, відбіркові клейма, їх 

застосування. Порядок притягнення до відповідальності за порушення.  

Тип заняття. Засвоєння нових знань.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  
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VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття 

І. Організаційний етап. Привітання. Налаштування на робочий лад. Оголошення теми та 

мети заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте види порушень лісового законодавства.  

2. Якої шкоди лісовому господарству наносять незаконні рубки?  

3. Які правові акти України передбачають юридичну відповідальність за порушення 

лісового законодавства?  

4. У якому випадку встановлюється дисциплінарна, а в якому адміністративна 

відповідальність за порушення лісового законодавства?  

5. Чи може бути притягнута до кримінальної відповідальності неповнолітня особа?  

6. Яка процедура притягнення неповнолітніх до відповідальності за порушення лісового 

законодавства?  

7. Перерахуйте правила протипожежної безпеки.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

У зв’язку з високим рівнем безробіття суттєво погіршився рівень соціального забезпечення 

населення, що призвело до створення приватних лісопереробних підприємств, які працюють у 

більшості випадків нелегально або напівлегально. Вони потребують забезпечення деревиною, 

яка добувається за рахунок проведення  несанкціонованих самовільних рубок.  

Для виявлення таких дій лісівники повинні знати порядок відпуску деревини з лісових маси-

вів і складів, а також вміти пояснити відповідальність, яка наступає при порушенні лісового 

законодавства.  

Під час сьогоднішнього заняття ми ознайомимося з відпускними та порубочними клеймами, 

їх застосуванням, закріпимо знання про види порушень, порядок притягнення до відповідальності 

за порушення лісового законодавства.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Відпускні та порубочні клейма, їх застосування. Розповідь.  
 

Клеймування введене з метою контролю за правильністю проведення рубок догляду за лісом 

та інших вибіркових рубок, за деревним відпуском лісу з обліком кількості населенню і деяким 

заготовачам, а також за охороною лісу від незаконних рубок.  

Для клеймування використовуються клейма, що являють собою двосторонні молотки 

круглого розрізу на яких наявні такі відбитки:  

- відпускне та порубочне клеймо дільничного техніка лісу – на одному боці п’ятикутна зірка з 

цифрою посередині (відпускне клеймо), а на іншому - літери «СП» із числом під ними (самовільна 

рубка) – порубочне клеймо;  

- відпускне і порубочне клеймо помічника лісничого – з одного боку літеру «П» (відпускне 

клеймо), з іншого – «К» (контрольне клеймо);  

- відпускне і порубочне клеймо лісничого – з одного боку літеру «Л» (відпускне клеймо), з 

іншого – «К» (контрольне клеймо);  

- контрольне клеймо інженера з охорони та захисту лісу лісгоспу – з одного боку літера «І», з 

іншого – літера «К»;  
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- відбіркове клеймо дільничного техніка-лісовода - з обох боків літери «РУ» з числами під 

ними;  

- відбіркове клеймо помічника лісничого – з обох сторін літери «РУ».  

Видача клейм проводиться під розписку, яка зберігається на лісогосподарських 

підприємствах, ознайомлюючи особу, що його отримує із правилами їх використання.  

Спеціалісти лісового господарства, що отримали клеймо, несуть персональну 

відповідальність за його правильне використання і зберігання. Передача клейма без поважних 

причин (відпустка, лікарняний тощо) забороняється.  

Лісогосподарські підприємства ведуть точний облік виданих і отриманих клейм, у випадку 

їх втрати, складається акт, а особа, яка втратила клеймо несе персональну відповідальність.  

За зловживання при використанні клейм застосовують заходи дисциплінарного покарання, 

аж до звільнення з посади.  

Клейма застосовуються:  

а) відпускні – для клеймування ростучих дерев, після рубки заготовленої деревини і 

пеньків, що залишилися при відпуску лісу населенню та дрібним заготовачам з лісосік суцільної 

рубки; заготовленої деревини при відпуску лісу з обліком по кількості населення та дрібних 

споживачів; заготовленої деревини і пеньків, що залишилися – після рубок дерев при відпуску 

лісу з обліком по пеньках у порядку вибіркових рубок;  заготовленої деревини зі складів та лісу;  

б) порубочні – для клеймування пеньків і самовільно вирубаних дерев при складанні 

лісником чи техніком лісового господарства актів про лісопорушення і для клеймування 

виявлених у лісі або у лісопорушника самовільно зрубаної деревини;  

в) контрольні – для клеймування пеньків від самовільно зрубаних дерев, виявлених при 

ревізіях обходів і перевірках виробничого відпуску лісу, як раніше клеймованих ділянок, так і не 

клеймованих.  

г) відбіркові – для клеймування дерев при поступових  групово вибіркових і добровільно 

вибіркових, а також санітарних рубках, при проріджуванні.  

Клеймо ставиться: 

а) на ростучих деревах – на висоті грудей і біля шийки кореня;  

б) на пеньках – в торці;  

в) на заготовленій деревині – в торці колоди і на окремих полінах.  

Для чіткості відбитку клейма на деревах, пеньках і заготовленій деревині застосовуються 

масляні фарби.  

Всі клейма виготовляються в централізованому порядку. Самовільне виготовлення 

клейма несе юридичну відповідальність.  
 

4.2. Порядок притягнення до відповідальності за порушення. Розповідь.  
 

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та іншими законами 

України.  

4.2.1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.  

При вчиненні громадянами та посадовими особами адміністративних правопорушень у 

сфері лісового господарства уповноважені на те посадові особи складають протокол про 

адміністративне правопорушення за встановленою формою. Складати протокол про 
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адміністративні правопорушення мають право посадові особи органів лісового господарства, 

яким надано право розглядати справи та накладати адміністративні стягнення.  

Протокол складається на місці виявлення правопорушення в двох примірниках, один з 

яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі 

неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є 

обов’язковим, посадові особи органів лісового господарства можуть доставляти порушника(ів) до 

органів, визначених статтею 259 КУпАП. 

При складанні протоколу вказується стаття КУпАП, згідно з якою наступає адміністративна 

відповідальність за вчинені протиправні дії. У протоколі обов’язково зазначаються: дата і місце 

його складання; посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала протокол; 

відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); 

нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; місце, час вчинення і 

суть адміністративного правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; 

заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності); пояснення особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.  

У випадку, якщо виявлено факт порушення лісового законодавства, однак особу 

порушника встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), 

посадовою особою органу лісового господарства складається акт огляду місця вчинення 

порушення лісового законодавства.  

Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення правопорушення направляється 

до органу внутрішніх справ за місцем його вчинення для встановлення особи порушника. 

Виявлені при цьому незаконно добуті лісові ресурси вилучаються, про що зазначається в акті.  

Відповідно до чинного законодавства протоколи й акти оформляються державною мовою.  

Речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені 

під час огляду, вилучаються посадовими особами органів лісового господарства. Про вилучення 

речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис про огляд речей чи 

адміністративне затримання.  

Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи у посадових осіб лісового 

господарства, яким надано право проводити вилучення речей і документів.  

Протокол складається на кожну особу окремо, якщо правопорушення вчинено кількома 

особами.  

Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних правопорушень, то 

адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.  

Протокол підписується посадовою особою органу лісового господарства, яка склала 

протокол, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.  

У разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від 

підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягується до 

адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і зауваження щодо змісту 

протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його 

підписання.  

Посадова особа органу лісового господарства, що склала протокол, роз’яснює особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності, її права та обов’язки.  

Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу 

про адміністративне правопорушення.  
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Повідомлення про час та місце проведення розгляду справи порушнику вручається або 

надсилається поштою.  

Протокол не складається, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і особа не оспорює допущене порушення й адміністративне 

стягнення, що на неї накладається.  

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф 

накладається та стягується, а попередження оформляється на місці вчинення правопорушення.  
 

4.2.2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в лісовому господарстві. 

Розповідь.  

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються у п’ятиденний строк з дня 

складання протоколу посадовими особами органів лісового господарства за місцем вчинення 

правопорушення в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, або 

її законного представника.  Розгляд справи за відсутності правопорушника можливий лише у 

випадках, коли є дані про своєчасне його сповіщення про місце і час розгляду справи та якщо від 

нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.  

Посадова особа органу лісового господарства під час підготовки до розгляду справи про 

адміністративне правопорушення вирішує такі питання:  

чи належить до її компетенції розгляд даної справи;  

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне 

правопорушення;  

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;  

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;  

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвокатів.  

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або 

представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає 

справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до адміністративної 

відповідальності, пояснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Після 

цього оголошується протокол, заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, 

досліджуються докази і вирішуються клопотання.  

Посадова особа, яка виносить постанову про накладання адміністративного стягнення 

оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єк-

тивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Якщо при розгляді 

справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального 

правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.  

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених зако-

нами України. При накладанні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, 

особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність.  

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня 

вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення, 

за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду.  

У разі відмови в порушенні або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях 

порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути 
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накладено не пізніше ніж через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні 

кримінальної справи або про її закриття. Справа на правопорушника оформляється з моменту 

складання протоколу.  
 

4.3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.  

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить 

постанову, яка оголошується негайно після закінчення розгляду справи.  

У справі про адміністративне правопорушення посадова особа виносить одну з таких 

постанов:  

- про накладання адміністративного стягнення;  

- про закриття справи.  

Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається поштою 

рекомендованим листом особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той самий термін 

вручається під розписку потерпілому або висилається на його прохання.  

При накладанні  штрафу, він має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 

п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше 

ніж через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.  

У випадку відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти 

років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх 

замінюють.  

Для примусового виконання протокол передається до відділу державної виконавчої 

служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в 

порядку, встановленому законом.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Які клейма використовуються для клеймування лісу?  

2. Як можна розпізнати відпускні та порубочні клейма дільничного техніка лісу, помічника 

лісничого, лісничого, контрольне клеймо інженера з охорони та захисту лісу, відбіркове клеймо  

дільничного техніка-лісовода, відбіркове клеймо помічника лісничого?  

3. У яких випадках застосовуються клейма?  

4. Що вам відомо про порядок притягнення до відповідальності за порушення?  

5. Які матеріали оформляються при вчиненні громадянами та посадовими особами 

адміністративних правопорушень?  

6. Як і де розлядаються справи про порушення лісового законодавства?  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про відпускні та порубочні клейма, їх засто-

сування, види порушень, порядок притягнення до відповідальності за порушення лісового законо -

давства, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справ.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Із курсу української мови (ділове мовлення) пригадайте вимоги до складання актів і 

протоколів.  
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     Заняття 43  
 

Тема. Практична робота №18. Ознайомлення з оформленням документації про 

порушення лісового законодавства. Складання актів про порушення.  

Мета. Закріпити знання про види порушень лісового законодавства і способи 

притягнення винних до відповідальності через оформлення відповідних документів та розгляд 

справ про адміністративні правопорушення. Виховувати принципові позиції до порушень та 

порушників, застосовувати отримані знання у практичній діяльності.  

Обладнання. Посібник «Ділові папери», ксерокопії складених актів та протоколів, 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Види правопорушень, лісове законодавство, 

адміністративна, кримінальна відповідальність, акти, протоколи.  

Тип заняття. Комбінований. Практична робота.  

Структура практичної роботи. 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Повідомлення теми та мети заняття, забезпечення роздавальним та 

дидактичним матеріалом. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда. 

1. Які види порушень лісового законодавства вам відомі? Охарактеризуйте їх.  

2. В чому виявляється їх шкода для лісового господарства?  

3. Як використовуються відпускні та порубочні клейма?  

4. Які дії повинні вчинити по відношенню до порушників працівники лісової охорони?  

5. Яка документація оформляється при виявленні порушень лісового законодавства?  

6. У якому випадку складається акт, а в якому протокол?  

7. Як, коли, ким і в які терміни розглядаються  справи про адміністративні правопорушення 

в лісовому господарстві?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

В результаті антропогенного впливу на природу активізували свою діяльність порушники 

лісового законодавства. Спостерігається зростання площ  самовільних рубок; пошкодження 

дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових 

розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, 

призначених під лісовідновлення; порушення правил поведінки під час розведення вогнищ тощо.   

З такими порушеннями бореться не тільки лісова охорона, а й інші силові структури.   

У шкільних учнівських лісництвах створені ланки з охорони та захисту лісу. Юні лісівники 

покликані не тільки виявляти осередки таких порушень, а й попереджати їх, керуючись Законами 

України. Виконавши практичну роботу ми удосконалимо знання з вивченої теми.  
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ІV. Виконання практичної роботи.  
 

4.1. Ознайомлення з оформленням документації про порушення лісового законодавства.  
 

Інструктаж керівника з демонстрацією документації.  

При вчиненні громадянами та посадовими особами адміністративних правопорушень у 

сфері лісового господарства уповноважені на те посадові особи складають протокол про 

адміністративне правопорушення за єдиною формою.  

Протокол складається на місці виявлення правопорушення в двох примірниках, один з яких 

під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі 

неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є 

обов’язковим, посадові особи органів лісового господарства можуть доставляти порушника(ів) до 

органів, визначених статтею 259 КУпАП ( 80732-10 ).  

  
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

_______________________________________________ 

(найменування органу лісового господарства) 
 

Місцезнаходження _________           Телефон ____________________ 

__________________________           Факс _______________________ 

__________________________           Електронна пошта ___________ 

 

ПРОТОКОЛ N 

про адміністративне правопорушення 

 

«___» ______________ 20__ року        ___________________________ 

(дата складання протоколу)            (місце складання протоколу) 

 

Я, __________________________________________________________ 
(повна назва посади) 

_________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, 

яка склала протокол) 

 
склав цей протокол про те, що гр-н (гр-ка) _______________________ 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

дата та місце народження _________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

проживає за адресою ______________________________________________ 

працює (навчається) на посаді ____________________________________ 

(повна назва місця роботи чи навчання 

_________________________________________________________________, 

із зазначенням поштової адреси) 

 

сімейний стан _________, кількість утриманців _________, заробітна 

плата ______________     грн     здійснив(ла)      адміністративне 

правопорушення, відповідальність за яке передбачена пунктом _____, 

частиною статті ___, а також статтею(ями) _________________ КУпАП, 

о ___ год. ___ хв. «___» _______ 20 __ року ______________________ 

__________________________________________________________________ 

(місце, суть адміністративного правопорушення) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

що є порушенням __________________________________________________ 

(перелік пунктів, частин статті, статей законів 

та нормативного акта, що були порушені) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Внаслідок порушення   вимог  лісового  законодавства  державі 

заподіяна шкода __________________________________________________ 

(суть заподіяної шкоди) 

__________________________________________________________________ 

Порушником пред’явлені такі документи,  що  засвідчують  його 

особу ____________________________________________________________ 

(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий) 
 

У порушника виявлені ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

і вилучені _______________________________________________________ 

(на всі вилучені речі обов’язково видавати опис, 

який підписує складач протоколу) 
 

Інші відомості, необхідні для вирішення справи ______________ 

__________________________________________________________________ 

(чи притягувалася раніше особа до адміністративної 

відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що) 
 

Чи чинив порушник опір (описати докладно) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Пояснення особи,   яка   притягується   до   адміністративної 

відповідальності, та її зауваження щодо змісту протоколу чи мотиви 

відмови від його підписання ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Додатки (якщо вони є) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться 

о _____ год. ____ хв. ____ _____________ 20__ року в приміщенні __ 

__________________________________________________________________ 

(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи) 
 

Порушнику роз’яснено  права  відповідно  до статті 268 КУпАП, 

зокрема:  знайомитися  з  матеріалами  справи,  давати  пояснення, 

подавати   докази,   заявляти   клопотання;  при  розгляді  справи 

користуватися  юридичною  допомогою  адвоката,  іншого  фахівця  у 

галузі  права,  який  за  законом  має  право  на надання правової 

допомоги особисто чи  за  дорученням  юридичної  особи,  виступати 

рідною  мовою  і  користуватися  послугами  перекладача,  якщо  не 

володіє мовою,  якою ведеться провадження,  оскаржити постанову по 

справі,  а також те,  що справа про адміністративне правопорушення 

розглядається   в   присутності   особи,   яка   притягається   до 

адміністративної  відповідальності,  а  під  час  відсутності цієї 

особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про 

своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від 

неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 

________________________________________ 
(П.І.Б. особи, якій роз’яснено її права, 

підпис) 
 

Посадова особа, яка склала протокол 
____________             ________________________________________ 

(підпис)                        (прізвище, ініціали) 
 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 
____________             ________________________________________ 

(підпис)                        (прізвище, ініціали) 
Свідки (за наявності): 

____________             ________________________________________ 
(підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

_________________________________________________________________ 
(поштова адреса) 

____________             ________________________________________ 
(підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________ 
(поштова адреса) 
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У випадку, якщо виявлено факт порушення лісового законодавства, однак особу 

порушника встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), 

посадовою особою органу лісового господарства складається акт огляду місця  вчинення 

порушення лісового законодавства.  

Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення правопорушення направляється 

до органу внутрішніх справ за місцем вчинення правопорушення для встановлення особи 

порушника. Виявлені при цьому незаконно добуті лісові ресурси вилучаються, про що 

зазначається в акті.  
Державний комітет лісового господарства України 

___________________________________________________________________________ 

(найменування органу лісового господарства) 

Місцезнаходження _______________ 

________________________________ 

________________________________ 

 Телефон ____________________ 

Факс _______________________ 

Електронна пошта ____________ 

АКТ 

огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства 

"___" ____________ 20__ року  

 (дата складання акта) 

_________________________ 

(місце складання акта) 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

          (повна назва посади) 

____________________________________________________________________________, 

                             (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що склала акт) 

за участю ___________________________________________________________________ 

                   (посада, прізвище, ініціали 

____________________________________________________________________________ 

         учасників огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

склав(ли) цей акт про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у 

____________________________________________________________________________ 

  (місце вчинення виявленого правопорушення лісового законодавства - підприємство,  

    лісництво, урочище, квартал, виділ, категорія лісів, лісотаксаційний пояс, розряд такс) 

____________________________________________________________________________ 

                     

було виявлено _______________________________________________________________ 

                               (докладно описати суть виявленого правопорушення лісового законодавства: 

_____________________________________________________________________________ 

  незаконна рубка, пошкодження підросту, межових знаків, сінокосу, самовільне сінокосіння, 

пожежі) 

____________________________________________________________________________, 

      (обсяги правопорушення лісового законодавства) 

відповідальність за яке передбачена ______________________________________________ 

 (перелік пунктів, частин статей та статті законів і нормативно-правових  актів, що були порушені) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

На місці вчинення правопорушення лісового законодавства виявлені та вилучені  

____________________________________________________________________________ 

       (знаряддя вчинення правопорушення, транспортні засоби, інші речі тощо) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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                            У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому господарству на суму _грн, що розрахована за  

          (сума заподіяної шкоди цифрами, словами) 

                 ___________________________________________________________________________________ 

                   (назва методик та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких виконано розрахунок шкоди) 

____________________________________________________________________, нижче: 

 

Вид правопорушення Незаконна рубка дерев і чагарників, пошкодження 
дерев і чагарників до ступеня припинення та 

неприпинення росту, привласнення буреломних і 
вітровальних дерев 

Інші правопорушення 

діаметр 
дерева, 

см 
(пня/1,3 

м) 

кількість 
дерев 

(чагарників
) 

маса 
дерев

, куб. 
м 

таксова 
вартіст

ь дерев, 
грн 

розмір 
шкоди, 

грн 

одиниці 
виміру 

обсяг 
(кількість, 

площа) 

роз
мір 

шко
ди 

Порода дерев (чагарників) 

         

         

         

Разом:         

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

_______________________________________________ 

(найменування органу лісового господарства) 

Складається в двох примірниках, перший примірник вручається власнику майна 
 

       «__» _________ 20__ року 

ОПИС 

знарядь незаконного добування (заготівлі) 

лісових ресурсів, транспортних засобів, 

лісопродукції, документів, 

вилучених у гр-на (гр-ки) ______________________________________________ 

                  (прізвище, ім’я, по батькові особи, в якої вилучаються речі) 

 

       згідно з протоколом від «__» _______________ 20__ року N ________ 
 

---------------------------------------------------------------------- 

|  Найменування  |Одиниця|Кількість|Марка або модель, серія |Примітка| 

Обсяг лісопродукції, виявленої на місці вчинення правопорушення лісового законодавства 

Вид 
лісопродукції 

Вид незаконних рубок Вид інших 
правопорушень 

Місце 
зберігання 

лісопродукції. 
Посада, 

прізвище, 
ініціали, 

підпис особи, 
що прийняла її 
на зберігання 

довжина, 

м 

діаметр 

верхнього 
відрізу, см 

ґатунок кількість, 

шт. 

маса, 

куб. 
м 

одиниці 

виміру 

обсяг 

Порода дерев (чагарників) 

         

         

         

Посадова особа, що склала акт огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства 

       _________________________                                                          _____________________________ 

                (підпис)                                                                                (посада, прізвище, ініціали) 

                   Учасники огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства 

1. _________________________________________________________                              ____________, 

                                      (посада, прізвище, ініціали)                                                                      (підпис) 

який проживає __________________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________                         _____________, 

                                 (посада, прізвище, ініціали)                                                                       (підпис) 

який проживає ____________________________________________________________________________ 
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|знарядь, лісових|виміру |         |    та номер, колір,    |        | 

|   ресурсів,    |       |         |   матеріал, розміри,   |        | 

|   продукції    |       |         |характеристика (якісний |        | 

|                |       |         |  стан), прикмети тощо  |        | 

|----------------+-------+---------+------------------------+--------| 

|                |       |         |                        |        | 

|----------------+-------+---------+------------------------+--------| 

|                |       |         |                        |        | 

|----------------+-------+---------+------------------------+--------| 

|                |       |         |                        |        | 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Усього найменувань _________________________________________________ 

 

Місце зберігання  вилученого  майна  до  розгляду  справи про 

адміністративне правопорушення - ________________________________, 

відповідальний за зберігання _____________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові 

особи, яка відповідає за зберігання) 

 

           Опис склав 
____________________________________________________   __________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові складача опису)    (підпис) 

 

          На зберігання прийняв 
____________________________________________________   __________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,         (підпис) 
яка відповідає за зберігання) 

 

  Опис отримав __________    ___________________________________________ 

              (підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові особи, в якої                     

                         вилучаються речі) 
 

4.2. Складання актів на порушення.  
 

Завдання. Оформити необхідну документацію при виявленні самовільних рубок.  

При виконанні завдання, вихованці гуртка користуються роздавальним та дидактичним 

матеріалом, проводять взаємоконсультації.  

V. Закріплення знань.  

На закріплення знань гуртківці презентують оформлену документацію. Мотивуючи свої дії, 

спираються на законодавчі акти, доводять привильність виконання завдання.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

Юні лісівники самостійно підводять підсумки виконання практичної роботи. Доводять, що 

незнання законів не звільнє від відповідальності за вчинені порушення.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Оформити документацію про порушення протипожежних правил.  

 

Заняття 44  
 

Тема. Лісомисливське господарство та рибальство. Правила безпечного полювання.  

Мета. Дати поняття про лісомисливське господарство та рибальство, навчити визначати 

показники рівня ведення мисливського господарства і рибальства та аналізувати його. Засвоїти 

поняття: мисливські угіддя, мисливці, браконьєри, дичина, шкідливі хижаки. Формувати вміння 

осмислювати результати самостійного спостереження в галузі лісомисливського господарства. 

Виховувати бережливе ставлення до природи.  

Обладнання. Підручники, посібники, комп’ютерне забезпечення, фотодокументи.  
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Базові поняття та терміни. Лісомисливське господарство, рибальство, рівень 

ведення господарства, мисливські угіддя, мисливці, браконьєри, дичина, шкідливі хижаки, 

безпечне полювання.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Налаштування на робочий лад. Оголошення теми та мети заняття, 

визначення основних етапів роботи.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда. 

1. Що вам відомо про лісомисливське господарство та рибальство?  

2. Як ця галузь розвинена у вашій місцевості?  

3. Якими показниками визначається рівень ведення лісомисливського господарства?  

4. Яку роль відіграє мисливське господарство та рибальство в економіці держави?  

5. Які правила полювання вам відомі?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Україна – країна з великим потенціалом ведення мисливського господарства, але, на       

жаль, він поки-що не використовується на всю потужність. Це пов’язано з рядом проблем, основні 

з яких ми розглянемо під час нашого заняття.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Лісомисливське господарство та рибальство. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Мисливські угіддя. Площа наданих у користування мисливських угідь в Україні становить 

46 млн га, з них Українському товариству мисливців і рибалок (УТМР) – 29,5 млн га (64,3%), 

підприємствам Держлісагентства – 4,8 млн га (10,5%), іншим користувачам – 11,2 млн га (24,4%). 

До інших користувачів відносяться клуби, приватні мисливські господарства та мисливські 

товариства, які не входять до УТМР. На сьогодні в Україні створено і працює вже більше 560 

таких господарств. Площа мисливських угідь, яка обслуговується одним єгерем у системі 

Держлісагентства становить 6800 га, УТМР – 10400 га, в інших користувачів - 6000 га.  

Мисливство в Україні мало давні й міцні традиції. Питома вага цього заняття в 

господарській системі, розміри й способи мисливства склалися історично і залежали від багатьох 

факторів. Насамперед цьому сприяли природно-кліматичні та географічні умови: у лісах 

водилось чимало дичини - вовки, ведмеді, вепри, олені, борсуки, лисиці, зайці, куниці тощо, а 

також нині втрачені тури, дикі коні, зубри, лосі, різноманітне птаство - качки, гуси, куріпки, дрофи, 

у ріках - видри та бобри. Полювання переслідувало дві мети: вберегти господарство від 
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шкідників, а також поповнити запаси харчування й сировини для домашнього виробництва в 

умовах натурального господарства.  

До розвитку мисливства впродовж століть - аж до початку XIX ст. - великою мірою 

спричинились натуральні повинності селян, з-поміж яких важливим був оброк у звірині, про що 

згадується ще в «Повісті минулих літ». Повсюдно в Україні від селян вимагалась данина хутрами 

білок, куниць, видр, тхорів, лисиць тощо. Вид хутра при сплаті данини залежав від місцевості. У 

період Київської Русі поряд з гривнею хутро виконувало функції грошей. Крім того, повинністю 

селян була обов’язкова участь протягом кількох днів у році (залежно від території) у полюванні, 

яке влаштовували багаті землевласники. У XVI-XVII ст. на Поліссі, в Прикарпатті існували цілі 

села, в яких основним заняттям селян було мисливство. Сформувалась навіть певна 

«спеціалізація» селян під час ловів: одні мали влаштовувати засідки, інші - виганяти звіра тощо.  

У середньовіччі монопольним правом на полювання володіли великі землевласники - 

господарі мисливських угідь. Пізніше - аж до кінця XIX ст. - це право неофіційно перебрали на 

себе дрібні поміщики, навіть лісничі. Протягом століть було видано ряд законів, що стосувались 

прав і норм полювання на державних, поміщицьких й громадських землях. Зокрема, прийнятий за 

короля Зигмунта Августа 1557 р. закон - так званий устав «на волоки» - визначав право селян на 

полювання лише певних видів дрібної дичини (вовків, лисиць, білок, росомах тощо). Інші 

середньовічні закони забороняли селянам тримати мисливських собак і рушниці. Деякі поміщики 

не дозволяли селянам навіть користуватися пастками.  

Існували певні закони й щодо організації, днів та термінів полювання. Нерідко ці 

обмеження призводили до неврегульованості відстрілу дичини, а отже, і до нерівномірного 

відтворення лісової фауни: масове винищення її під час великих ловів чергувалось з таким 

непередбачуваним збільшенням, що завдавалась значна шкода селянським господарствам.  

У зв’язку з цим сільські громади зверталися до староств, вищих державних інстанцій з 

проханням регуляції живої природи.  

Поза тим, незважаючи на суворі заборони, селяни таємно займалися полюванням як на 

громадських, так і на поміщицьких землях. Керувалися при цьому переконаннями, що звірі та 

птахи - сотворіння Божі, отже полювати на них має право кожен. Полювання були колективними й 

індивідуальними. Перше організовували за бажанням землевласників, власників, сусідніх 

поміщицьких маєтків чи міських урядовців.  

До великих ловів готувалися завчасно: лісники попередньо висліджували місця 

перебування звірів, добирали людей для полохання та вигону дичини.  

Таке полювання, яке тривало інколи кілька днів і було одночасно й розвагою для його 

учасників, відзначалося багатолюдністю, гоміном і досить часто створювало для селян багато 

незручностей, завдавало іноді великої шкоди.  

Індивідуальне полювання селян відбувалося потай, було обмежене в часі - то ж вимагало 

більшої спостережливості, кмітливості, врешті, великого досвіду. Характер полювання залежав 

насамперед від виду дичини. Як уже зазначалося, на деяких звірів (оленів, сарн, ведмедів і рисів) 

селяни взагалі не мали права полювати. І якщо ведмедів та рисів зрідка все ж полювали на 

замовлення, то оленів і сарн - майже ніколи, оскільки до них в народі ставились своєрідно. 

«Олень - князь бору», «Гіршого гріха нема, як ловити на сільце сарну», - такі думки не раз 

висловлювали селяни.  

В останні десятиліття мисливство та рибальство не використовується на повну 

потужність. В Україні зареєстровано більше 620 тис. мисливців. У той же час контрольні картки 
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добутої дичини та правопорушень на сезон полювання в 2017 році отримали лише 294 тис. 

мисливців, тобто можна говорити про те, що на законне полювання їх виходить тільки половина.  

У мисливському господарстві країни в 2017 році працювало 7200 осіб, із яких 5400 – 

штатних єгерів і 577 мисливствознавців, у системі Держлісагентства - 1054 фахівці ( в т. ч. 215 

мисливствознавців і 711 єгерів) та 392 державних районних мисливствознавці.  

Головним показником рівня ведення мисливського господарства є чисельність 

мисливської фауни та її добування. Щорічно чисельність копитних мисливських тварин в Україні 

зменшується на 4200 голів і становить приблизно 240,6 тис. Що не можна сказати про 

користувачів приватної форми власності, в угіддях яких поголів’я копитних, за останній період, 

збільшилось на 13 тис. голів.  

Ліміт добування копитних становить 20 тис. голів, але фактично було добуто лише 13,2 

тис. (66%). Реалізація ліміту добування оленя європейського – 53%, кабана – 60,5%, оленя 

плямистого – 44,7%. Чому кожного року користувачі не реалізують затверджені ліміти – не 

зрозуміло, адже вони не такі великі і є основним джерелом надходжень коштів для мисливського 

господарства, а це зарплата працівників, біотехнія, охорона тощо. В мисливських господарствах 

країн ЄС – немає таксації і користувач сам визначає ліміт добування, але існує правило, якщо 

ліміт не реалізується, наступного року його відповідно зменшують і навпаки.  

Мисливська галузь України має великий потенціал, але щоб він став реальністю, 

необхідно цілеспрямовано і наполегливо працювати. Наприклад, у Словаччині тільки оленя 

благородного щорічно добувається більше 20 тис. голів, Німеччина добуває до 1 млн. козулі на 

рік, Швеція – 100 тис. лосів і 300 тис. козуль. Високі показники з мисливського господарства 

мають і наші найближчі сусіди на Заході – Польща, Чехія, Угорщина. Головний чинник їх успіхів у 

тому, що мисливські угіддя господарства, як правило, займають площу 3-7 тис. га і мають 

дбайливого господаря.  

Для збільшення чисельності мисливської дичини необхідно забезпечити два головні 

фактори: виконання біотехнічних заходів та боротьба із браконьєрством.  

Одна з найболючіших проблем, яка стоїть перед мисливським господарством України вже 

кілька десятків років – це браконьєрство. Воно тотально знищує всі зусилля мисливського 

господарства, що призводить до його руйнування. Зниження життєвого рівня переважної 

більшості населення країни призвело до зростання випадків незаконного добування мисливських 

тварин. Збитки від цього явища рахуються мільйонами.  

Гострою проблемою є також надмірна чисельність у мисливських угіддях хижих та 

шкідливих тварин. Наприклад вовк за рік з’їдає понад 400 кг м’яса, що рівнозначно 25 козулям.  

Також значної шкоди мисливському господарству України наносить лисиця, чисельність 

якої становить більше 71 тис. голів, що значно перевищує ветеринарно-санітарні вимоги. За 

статистикою, найбільша її щільність у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській 

областях. Користувачі мисливських угідь практично самоусунулись від проведення активних 

заходів з регулювання чисельності лисиці і лише після закінчення сезону починають говорити про 

боротьбу зі шкідливими тваринами й звертаються в органи лісового господарства про 

затвердження списків бригад для боротьби з ними.  

Отже, проблемними питаннями ведення мисливського господарства є:  

1. Порушення ст. 29 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» – 

значне перевищення навантаження  на одного єгеря.  

2. Щільність хижих та шкідливих тварин у декілька разів перевищує норму.  
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3. Формальність при проведенні та оформленні обліку мисливських тварин.  

4. Єгері працюють за сумісництвом, не маючи транспортних засобів, спецзасобів та 

відповідної зарплатні.  

5. Мисливство в Україні не має й наукової підтримки. Ні один заклад вищої освіти в 

Україні не здійснює підготовку спеціалістів мисливського господарства.  

Також необхідно надати низовому мисливському колективу мисливські угіддя, а це 

зробить його відповідальним за стан справ. Відмовлятись від загонного, «м’ясного» полювання і 

переходити до індивідуального, трофейного. Але серйозний підхід до трофейного полювання 

вимагає підготовки спеціалістів-експертів з оцінки трофеїв. Їх треба готувати, оскільки необхідно 

навчити наших мисливствознавців і єгерів оцінювати в природі якості тієї чи іншої тварини.  

Критерієм оцінки стану ведення мисливського господарства має бути щільність основних 

видів мисливських тварин на 1 тис. га мисливських угідь, відповідно до впорядкування.  

Сьогодні, працівники лісової галузі розводять мисливських тварин, створюючи для них 

вольєри на землях лісового фонду.  

Рибальство в Україні було відоме здавна. Це підтверджують археологічні знахідки - 

глиняні та кам’яні грузила для риболовних сіток, різноманітні гачки тощо.  

Поширенню рибальства сприяла велика кількість рік та водоймищ, а також прадавня 

традиція використання риби у харчуванні.  

У період феодалізму вилов риби належав до повинностей кріпаків. Крім того, у деяких 

районах України селяни зобов’язані були поставляти своїм поміщикам прядиво для риболовних 

снастей, підводи для транспортування риби.  

Рибальство - це переважно додаткове заняття, яке було доступне у будь-яку пору року 

людям різного віку, не вимагало складних знарядь праці та ін. Вільною ловлею риби 

користувалися привілейовані класи і дрібні підприємці, а також чиновники, які це право купували. 

Селяни рибу для власних потреб ловили потай, у час, вільний від сільськогосподарських робіт.  

На берегах великих рік чи озер були відомі окремі села, де рибалили майже усі чоловіки з діда-

прадіда, починаючи з п’яти-семирічного віку. Жінки брали участь у допоміжних роботах - 

ремонтували сіті, допомагали переробляти й продавати рибу, а інколи в мілководних ріках самі 

виловлювали рибу руками.  

Для селян риболовля була певною підмогою в їх господарстві. Отже, рибною ловлею 

селяни прагнули поповнити чи покращити своє харчування. Риба була також предметом продажу 

і обміну на інші продукти й побутові речі (льон, хліб, сіль).  

Найбільшими районами рибальства в Україні були: пониззя Дніпра, Південного Бугу, 

Дністра, Пруту, Прип’яті, Десни, узбережжя Чорного й Азовського морів. Тут рибальство 

вважалося основним заняттям певної частини мешканців, яке переросло у промисел.  

Хоча рибальство в Україні було досить обмеженим, все ж у південних районах промисел 

часто вели професійні рибалки, що об’єднувалися в артілі. Вони володіли досконалими 

знаряддями праці, човнами, спеціальними пристосуваннями для переробки чи зберігання риби. 

Промислове рибальство мало товарний характер: найчастіше сушену або в’ялену рибу 

розвозили по всій Україні й поза її межами, обмінюючи на сільськогосподарські продукти.  

У кінці XIX - на початку XX ст. рибні промисли значно скоротилися, натомість набула 

поширення форма орендування водоймищ (або певних ділянок) у багатих поміщиків, інколи - у 

сільських громад. Форми організації і способи ведення рибальства безпосередньо залежали від 

характеру водних угідь, видів риб, сезону риболовлі, врешті, від місцевих традицій. Наприклад, 
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рибопромисловці узбережжя Азовського й Чорного морів найчастіше ловили скумбрію, оселедців, 

кефаль, сомів, сазанів, бичків, білугу, севрюгу, осетрів, у той час як при індивідуальній риболовлі 

перелік видів річкової та морської риби був значно менший. В Україні найбільш поширеними 

видами річкових риб були карась, сазан, судак, щука, лин, лящ, сом, в’юн. На Поліссі й Волині, а 

також у прибережних стоячих водах рік Вислок та Сян водилися чорні вугри, у чистих 

високогірних потоках Карпат - форель, біля берегів річок, під камінням - розмножувалися раки. 

Загалом в Україні екологічно чисті, впорядковані громадами стави й озера і русла рік , до кінця 

XIX ст. були дуже багатими на рибу. У народній культурі українців утворилася досить велика 

різноманітність способів та знарядь вилову риби, які значною мірою зумовлювалися характером 

та питомою вагою цього заняття, а також особливостями певного водоймища. Традиційні засоби 

риболовлі умовно поділяються на: вудкові (гачкові), ударні, черпальні, пастки, перепони.  

Загалом рибальство в Україні ґрунтувалося на уважному й дбайливому ставленні  до 

природи. Про це свідчить, зокрема, той факт, що українці, на відміну від деяких сусідніх народів, 

ніколи не глушили риби. У зимовий період, коли крига сковувала ріки, громадським обов’язком 

було прорубування невеличких ополонок, щоби риба не задихалася від браку повітря. Цими та 

іншими способами намагалися зберегти мальків, відновлювати природу.  

Останнім часом у лісовому господарстві зменшився відсоток використання недеревних 

ресурсів лісу, а разом з тим, майже занепало рибальство, яке потребує відновлення.  
 

4.2. Правила безпечного полювання.   
 

Які правила полювання вам відомі?  
 

В останні роки під час полювання трапляються нещасні випадки, що  навіть призводять до 

летальних наслідків. Тому лісівники, та й інші мисливці, повинні знати правила проведення 

полювань і обов’язково їх дотримуватися.  

4.2.1. Положення про правила проведення полювання, поводження зі зброєю та видачі 

ліцензій на добування мисливських тварин. Розповідь.  
 

Правила проведення полювання на тварин, добування яких здійснюється за ліцензією.  

1. На бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову, білку (далі - хутрові звірі), а також 

на оленя європейського і плямистого, козулю, лань, лося під час гону дозволяється лише 

індивідуальне полювання.  

2. На кабана, лань, оленів європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона (далі - 

парнокопитні тварини) дозволяється індивідуальне, колективне і облавне полювання.  

3. Полювання на парнокопитних тварин дозволяється лише набоями, спорядженими 

кулями. Забороняється полювання на таких тварин з використанням малокаліберної гвинтівки під 

патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених круглими кулями, картеччю чи шротом.  

Розпорядник полювання - працівник користувача мисливських угідь (далі - користувач), 

який уповноважений на охорону мисливських угідь та здійснює керівництво процесом і контролює 

виконання правил проведення полювання, правил безпеки при користуванні зброєю на всіх 

етапах проведення полювання. Розпорядник призначається наказом керівника користувача.  

4. Перед початком полювання розпорядник полювання проводить інструктаж з правил 

безпеки при проведенні полювань.  

5. До початку полювання, його розпорядник зобов’язаний зробити відмітку у контрольних 

картках усіх мисливців, які беруть участь у полюванні.  
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6. Одразу після добування тварини на місці відстрілу (відлову) до початку вивезення 

добутої тварини, а також у разі закінчення зазначеного в ліцензії строку полювання, ліцензія 

закривається шляхом проставлення відміток про результат полювання. Після закриття ліцензії, 

до початку транспортування добутої тварини з місця добування, розпорядник полювання 

зобов’язаний зробити відмітку у контрольних картках і засвідчити її проставленням свого підпису.  

При індивідуальному полюванні на хутрових звірів, добування яких здійснюється за 

ліцензією, усі записи та відмітку про результат полювання в контрольній картці робить сам 

мисливець.  

7. У разі поранення, зазначеної у ліцензії тварини під час проведення полювання, 

організовується її добій. При переході пораненої тварини в угіддя іншого користувача добій 

проводиться лише за погодженням з користувачем цих угідь.  

8. У разі перестрілу (відстрілу за однією ліцензією декількох тварин при їх одночасному 

виході на різні номери стрілецької лінії під час одного загону), при проведенні колективного чи 

облавного полювання на парнокопитних тварин, розпорядник полювання закриває ліцензію на 

одну з добутих тварин. Користувач закриває ліцензії на додатково добутих тварин. Учасники 

полювання зобов’язані відшкодувати користувачу вартість додатково закритих ліцензій та 

вартість продукції полювання, добутої в результаті перестрілу.  

9. Після проведення полювання мисливець, якому було видано ліцензію, зобов’язаний 

повернути її користувачеві.  

10. Добуті під час полювання парнокопитні тварини здаються користувачеві мисливських 

угідь, який зобов’язаний забезпечити проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи 

добутих тварин. Субпродукти парнокопитних тварин, добутих мисливцем під час полювання, 

після проведення ветеринарно-санітарної експертизи є власністю мисливця.  

11. Хутрові звірі, добуті мисливцем під час полювання, є власністю мисливця. При цьому 

добуті тварини, які призначені для використання з харчовою метою, підлягають обов’язковій 

державній ветеринарно-санітарній експертизі.  

12. Мисливські трофеї, одержані від добутих копитних тварин, підлягають обов’язковій 

реєстрації у користувача мисливських угідь з оформленням відповідного трофейного листа та 

зазначенням у ньому місця, часу їх добування, оцінки трофейної якості.  

13. Полювання на парнокопитних тварин повинно проводитися з обов’язковою 

присутністю працівника користувача, який уповноважений на охорону мисливських угідь.  
4.2.2. Безпека на полюванні.  

Причиною нещасних випадків на полюванні може стати не лише рушниця та набої, а й 

незнання елементарних правил поводження у лісі (степу, на воді) або недисциплінованість.  

Категорично забороняється перед полюванням і під час полювання вживати спиртні напої! 

Особи в нетверезому стані до полювання не допускаються!  

Порушення координації рухів, уважності, спритності, кмітливості, навряд чи сприятиме 

успіху полювання, особливо колективного.  

Головною умовою безпеки користування мисливською зброєю є міцні знання, чітке 

виконання правил поводження зі зброєю і сувора дисципліна під час полювання.  

Кожен мисливець перед виходом на полювання проходить обов’язковий інструктаж з 

правил безпеки та поводження з мисливською зброєю. Ніколи і ні за яких обставин не порушує ці 

правила та пам’ятає, що це не тільки його безпека, але й безпека оточуючих, в першу чергу свого 

вірного друга і помічника - собаки.  
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Ще до виходу в ліс чи поле, собаку обов’язково треба обробити від кліщів не менше аніж 

за три дні до полювання. І надалі обробляти не рідше разу на місяць. Якщо собаку обробити від 

кліщів безпосередньо перед полюванням, і вона потрапить в калюжу, болото або просто під дощ, 

то ефекту від такої обробки не буде.  

Вогнепальна мисливська зброя повинна зберігатись в місцях постійного проживання 

власника в металевих ящиках, що виготовляються спеціально для зберігання зброї, в 

розібраному стані, зі спущеними курками, окремо від бойових припасів.  

До зброї не повинні мати доступ сторонні та діти. Стрільба і знаходження із зарядженою 

зброєю в населених пунктах, а також поблизу них (ближче 200 метрів від жилих приміщень) 

заборонена.  

Категорично забороняється:  

- виїзд мисливців до місця полювання з несправною і незареєстрованою зброєю;  

- наставляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона не заряджена;  

- передавати зброю іншим особам, за винятком контролюючих осіб, уповноважених 

здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, при цьому попередньо 

перевірити і розрядити її;  

- здійснювати стрілянину без потреби.  

Під час заряджання й розряджання зброї дуло її повинно бути спрямоване догори або до 

землі. При користуванні транспортом для прибуття до місця полювання, зброя повинна бути 

розрядженою і знаходитись у чохлі. Не тримайте зброю дулом до себе під час виходу з човна,  

машини, інших видів транспорту.  

Особливої обережності мисливець повинен дотримуватись при стрільбі в зарослях. 

 Забороняється стріляти по птахах, що злітають нижче 3 м на відстані 10 м.  

Забороняється стріляти «на шум», по цілі, яку нечітко видно (під час туману, при сильному 

снігопаді, в сутінках, проти сонця та ін.)  

При стрільбі кулями мисливець повинен бути дуже обережним, попередньо впевнившись, 

що поблизу, в напрямку пострілу, немає людей і домашніх тварин. Необхідно завжди врахо-

вувати, що неподалік можуть знаходитись люди, які збирають гриби, ягоди, випасають худобу.  

При полюванні в густому лісі, очереті, горах, необхідно бути особливо уважним, 

дотримуватись взятого напрямку, частіше підтримувати зв’язок з іншими мисливцями.  

Під час відпочинку, зброю необхідно в незарядженому вигляді підвісити або покласти на 

надійну підпору.  

В разі падіння рушниці або мисливця, необхідно відразу ж розрядити рушницю і 

впевнитись, що в канали дула не потрапили земля, сніг та інші предмети, оскільки в забитому 

сміттям дулі, під час пострілу може відбутись його розрив або роздування і скалічення мисливця.  

Ніколи не слід добивати прикладом рушниці пораненого звіра, бо під час удару може 

відбутись постріл, спрямований в самого мисливця чи поряд стоячу людину або тварину.  

Під час стрільби з човна необхідно бути особливо обережним:  

- не можна стріляти з човна поверх голів людей, що знаходяться в ньому;  

- при зміні веслярів і стрільців вся зброя повинна бути попередньо розряджена і розкрита;  

- не передавати зброю іншим особам, за винятком контролюючих осіб, уповноважених 

здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, при цьому попередньо 

перевірити і розрядити її;  

- не здійснювати стрілянину без потреби.  
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При колективному полюванні кожен мисливець повинен знати умови полювання, суворо 

дотримуватись правил безпеки при поводженні зі зброєю.  

Пам’ятайте!  

Життя – найцінніша річ. Тому не нехтуйте правилами безпеки при поводженні з 

мисливською зброєю.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Які угіддя називаються мисливськими?  

2. Як розвивалося мисливство та рибальство в Україні?  

3. Висвітліть проблемні питаннями ведення мисливського господарства.  

4. Розкажіть про правила проведення полювань, поводження зі зброєю та порядок видачі 

ліцензій на добування мисливських тварин, передбачені чинним Положенням.  

5. Перерахуйте правила безпечного полювання.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підведення підсумків».  

Підводячи підсумки, вихованці гуртка зауважують, що під час заняття вони ознайомилися 

з розвитком мисливства та рибальства в Україні, вивчили Положення про правила проведення 

полювань, поводження зі зброєю і порядком видачі ліцензій на добування мисливських тварин та 

як убезпечити себе під час полювань.  

Роблять висновки про стан ведення мисливського господарства та рибальства, 

необхідність оптимізації роботи в цій сфері. Вносять пропозиції про інтенсифікацію мисливства та 

відродження рибальства у лісогосподарських підприємствах.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготуватися до практичної роботи, повторивши вивчений матеріал.  

 

     Заняття 45  
 

Тема. Практична робота №19. Оформлення дозволів на проведення полювання.  

Мета. Закріпити знання про правила безпечного полювання. Ознайомити вихованців 

гуртка із документами, необхідними для проведення полювання та порядком їх отримання. 

Навчити оформляти необхідну документацію. Формулювати ініціативність і підприємливість при 

використанні мисливських угідь.  

Обладнання. Ксерокопії документів, перелік питань для отримання посвідчення 

мисливця, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 р. № 

549, комп’ютерне забезпечення. 

Базові поняття та терміни. Дозволи на проведення полювання, посвідчення, 

контрольна картка, картка відстрілу, мисливсько-рибальський квиток, дозвіл на зброю.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

https://pole.in.ua/page6.html
https://pole.in.ua/page6.html
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Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

На заняття бажано запросити мисливствознавця району.  

Привітання. Повідомлення теми та мети заняття. Налаштування на робочий лад. 

Забезпечення роздавальним та дидактичним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Перерахуйе проблеми ведення мисливського господарства.  

2. Якими документами повинні бути забезпечені мисливці при проведенні полювань?  

3. Які правила проведення полювання, поводження зі зброєю і видачі ліцензій на 

добування мисливських тварин вам відомі?  

4. Що вам відомо про оформлення та отримання документів на отримання зброї і 

проведення полювання?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Останнім часом у лісогосподарських підприємствах все більше уваги звертається на 

побічне користування лісом, активізувалася робота по відтворенню диких тварин, для чого 

створюються вольєри, в яких вирощується поголів’я диких свиней, плямистих оленів, лосів тощо. 

Тобто, мисливська галузь в Україні активізується, набуває нових форм розвитку, проте, 

рибальству – не надається належної уваги. Не виключено, що дехто з вас стане 

мисливствознавцем, а хтось – просто мисливцем.  

Тому вам будуть необхідні знання, набуті на сьогоднішньому занятті.  

ІV. Виконання практичної роботи.  
 

4.1. Документи, необхідні для полювання в Україні. Порядок їх отримання. Консультація 

мисливствознавця.  
 

Консультант зауважує, що наведена інформація ґрунтується на законодавстві України, 

але має загальний характер та може потребувати незначних уточнень, в залежності від її регіону, 

і знайомить юних лісівників із Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 

№ 549 й додатками до нього.  
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України  

Наказ  

17.10.2011           № 549 
 

Про затвердження Положення про правила проведення полювань, поводження зі зброєю 

та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин.  
 

Відповідно до статей 6, 14, 16, 17 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання», Закону України «Про тваринний світ» та Положення про Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 

500,  

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Положення про правила проведення полювань, поводження зі зброєю та 

порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, що додається.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500/2011#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500/2011#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11#n16
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2. Установити, що це Положення є обов’язковим до виконання всіма користувачами 

мисливських угідь України та учасниками полювання.  

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства 

України від 02.04.2007 № 129 «Про затвердження Положення про порядок поводження із зброєю, 

видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18.04.2007 за № 389/13656.  

4. Департаменту тваринництва ( Гетя А.А.) забезпечити подання наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.  

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

Міністр.         М.В. Присяжнюк  

ПОГОДЖЕНО:  

Міністр екології  

та природних ресурсів України      М.В. Злочевський  

Перший заступник  

Міністра внутрішніх справ України     С.Є. Попков  
 

 Для проведення полювання необхідно отримати такі документи:  

1. Посвідчення мисливця.  

2. Контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання.  

3. Картку відстрілу дичини (ліцензія на добування дичини).  

4. Мисливсько-рибальський квиток Українського товариства мисливців та рибалок (не 

обов’язково).  

5. Дозвіл на зброю (дозвіл на право зберігання, носіння мисливської рушниці).  
 

Отримання документів.  

1. Посвідчення мисливця.  

Для отримання посвідчення мисливця необхідно звернутись до відділів Державного 

агентства лісових ресурсів України (лісгоспів), його територіальних органів.  

2. Контрольну картку обліку добутої дичини й порушень правил полювання отримують в 

відділеннях Державного агентства лісових ресурсів України (лісгосп). Картка є додатком до 

посвідчення мисливця і її необхідно обмінювати кожен рік. Картка дійсна протягом мисливського 

сезону - від відкриття сезону (як правило серпень) до закриття (весняне полювання).  

3. Картку відстрілу дичини (ліцензію на добування дичини) отримують безпосередньо 

перед відкриттям сезону полювання, перед полюванням на ту чи іншу дичину. Картки відстрілу 

дичини або ліцензії отримують в управліннях мисливських господарств  (де ви маєте намір 

проводити полювання), лісгоспах або в місцевих відділеннях Українського товариства мисливців 

та рибалок (УТМР).  

4. Мисливсько-рибальський квиток не є обов’язковим документом, але члени Українського 

товариства мисливців та рибалок можуть мати деякі пільги на придбання карток відстрілу, 

полювання та ін. Члени УТМР щорічно сплачують членські внески, величина яких 

встановлюється місцевими організаціями УТМР. Бажаючим вступити до лав Українського 

товариства мисливців та рибалок потрібно звертатись до місцевих (міських, районних) осередків 

УТМР. Маючи посвідчення мисливця (п.1) вступ, як правило, не буває проблемним.  

5. Дозвіл на зброю.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-07
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-07
https://pole.in.ua/obmin-kartku.html
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Згідно з чинним законодавством України право на придбання, зберігання, носіння 

мисливської рушниці мають громадяни віком від 21 року - гладкоствольної і віком від 25 років - 

нарізної. Перелік документів та порядок отримання дозволу на придбання зброї майже 

однаковий, лише для отримання дозволу на нарізну зброю потрібно буде звертатись у обласні 

(або міста - обласного центру) відділи МВС. Для отримання дозволу на зброю (дозволу на право 

зберігання, носіння мисливської рушниці) спочатку потрібно отримати дозвіл на придбання зброї і 

зареєструвати придбану рушницю в місцевому відділі МВС. Процес реєстрації рушниці включає і 

видачу дозволу на зброю (дозволу на право зберігання, носіння мисливської рушниці). Для 

отримання дозволу на придбання зброї звертаються з заявою в дозвільний відділ місцевого 

(міського, районного) управління МВС України.  

Для оформлення громадянам дозволу на право придбання, носіння і зберігання 

гладкоствольної зброї, в дозвільну систему за місцем проживання подаються документи:  

5.1. Заява щодо видачі дозволу на придбання зброї (на ім’я керівника органу внутрішніх 

справ за місцем проживання заявника). Отримаєте бланк  та заповнюєте його у відділенні 

дозвільної системи МВС;  

5.2. Картка-заява. Отримаєте бланк та заповните його у відділенні дозвільної системи 

МВС.  

5.3. Медична довідка за формою №127/о.  

Пройти медичну комісію можна в місцевій поліклініці або в спеціальних медичних пунктах, 

створених в багатьох містах для проходження різних медичних комісій. Їх контакти легко можна 

знайти в Інтернеті.  

5.4. Довідка про відсутність судимості (на теперішній час може бути не потрібна, робиться 

запит).  

5.5. Довідка про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з 

нею та застосування. Пройти навчання і скласти іспит по матеріальній частині зброї, правил 

поводження з нею та застосування  можна у пунктах навчання і складання іспитів. Контакти 

можна знайти в Інтернеті або уточнити в місцевій дозвільній системі МВС.  

5.6. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути 

випадково заподіяна третій особі. Оформляється в страховій компанії. Іноді її представник 

знаходиться в дозвільному відділенні.  

5.7. Оригінал паспорта та ксерокопія (сторінки - перша, друга, прописка).  

5.8. 4 фотографії розміром 3 х 4 см.  

Після подання документів ви отримаєте квитанції на сплату:  

1) за послуги дозвільної системи (можливо, дві);  

2) за дозвіл на придбання гладкоствольної зброї;  

3) за посвідчення на право зберігання і носіння зброї.  

Після сплати по квитанціях та подання всіх документів в дозвільний відділ, приблизно 

через один місяць можна отримати дозвіл на купівлю гладкоствольної зброї. Протягом місяця 

місцеве відділення МВС перевіряє документи, дільничний може відвідати ваше місце 

проживання, перевірити наявність сейфу для зберігання рушниці. Тому сейф для зберігання 

бажано придбати до, або одразу після подання документів у дозвільну систему.  

Отриманий дозвіл на купівлю гладкоствольної зброї дійсний протягом 3-х місяців. За цей 

час треба придбати рушницю, інакше право на купівлю зброї за цим дозволом втрачається. 
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Придбану рушницю потрібно зареєструвати та отримати дозвіл на зброю (дозвіл на право 

зберігання, носіння мисливської рушниці).  

Дозвіл на зброю (дозвіл на право зберігання, носіння мисливської рушниці) видається 

місцевими органами дозвільної системи МВС України. Як уже відмічалось вище, дозвіл на зброю 

(документ, який потрібно мати с собою на полюванні) видається  місцевим відділом МВС після  

реєстрації придбаної рушниці.  

Дозвіл  видається на 3 (три) роки і потребує перереєстрації перед закінченням 

вказаного терміну. Основні документи, необхідні для перереєстрації зброї - медична довідка, 

договір страхування, фото (як правило тільки для медичної довідки), існуючий дозвіл на зброю, 

сплачені квитанції за переєстрацію (перелік та реквізити у місцевому дозвільному відділі).  

В завершення можна відмітити, що функціонують юридичні фірми, які надають 

відповідні консультації або повний супровід в отриманні документів.  

V. Закріплення знань.  

На закріплення знань вихованці гуртка вивчають додатки до «Положення про правила 

проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування 

мисливських тварин», знайомляться з ксерокопіями посвідчення мисливця, контрольними 

картками обліку добутої дичини і порушень правил полювання, картками відстрілу дичини 

(ліцензіями на добування дичини), мисливсько-рибальським квитком УТМР, дозволами на зброю, 

перераховують умови отримання дозвільних документів. Занотовують необхідне у зошити.  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Юні лісівники самостійно роблять висновки про регулювання державою мисливських 

промислів, зауважують, що дозвіл на використання мисливської зброї може отримати громадянин 

України не раніше 21 року, психічно та фізично здоровий. У дозвільному документі не 

розподілено жителів за статтю, отже, мисливцями можуть бути й жінки. Для зберігання зброї, 

домашнє поселення повинно бути обладнане спеціальним сейфом, у якому зброя зберігається у 

розібраному виді. Необхідні документи можна оформити у місцевих органах ввутрішніх справ.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

По можливості, поспілкуватися із знайомими мисливцями і отримати цікаву інформацію. 

Для вияснення незрозумілих питань, відшукати інформацію в інтернеті.  

 

Розділ VІ. Лісові культури.  
 

Заняття 46  
 

Тема. Розвиток лісокультурної справи в Україні. Геоботанічне, лісокультурне, 

лісогосподарське районування та природні умови України.   

Мета. Висвітлити проблеми й історію розвитку лісокультурної справи в Україні, вивчити 

геоботанічне, лісокультурне, лісогосподарське районування в залежності від різноманітності 

природних умов і багатства природних ресурсів, показати перевагу лісогосподарського 

районування при використанні комплексного ведення лісового господарства в конкретному 

районі. Продовжувати формувати уміння й навички самостійної роботи з підручниками та 

додатковими джерелами.  

Обладнання. Підручники, посібники, комп’ютерна техніка, фізична карта України, 

роздавальний і дидактичний матеріал, схеми: фізико-географічне, геоботанічне, лісорослинне, 

лісогосподарське районування України.  
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Базові поняття та терміни. Лісокультурна справа, геоботанічне, лісокультурне, лісо-

господарське районування, природні умови України, комплексне ведення лісового господарства.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  
І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Визначення теми, мети, основних завдань, етапів роботи на занятті. Психологічний настрій 

вихованців гуртка на продуктивну працю.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Шишкофон».  

1. Як ви вважаєте, які лісівничі проблеми можна віднести до розвитку лісокультурної 

справи?  

2. В якій кліматичній зоні розташована Україна?  

3. З курсу фізичної географії України пригадайте її фізико-географічне районування (зона 

мішаних лісів, лісостепова зона, степова зона, зона українських Карпат, Кримські гори, моря). 

Дайте їхню характеристику.  

4. Що вам відомо про геоботанічне районування та природні умови України?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Проблема відтворення лісових ресурсів є однією з найбільш важливих, складних і 

трудомістких у лісогосподарському виробництві. Тому, під час розгляду теми ознайомимося з 

основними питаннями геоботанічного, лісокультурного, лісогосподарського районування та 

природними умовами України, які безпосередньо впливають на лісорозведення й 

лісовідновлення. Вивчимо історичні аспекти розвитку лісокультурної справи, акумулюємо знання 

про фізико-географічне районування нашої держави.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Розвиток лісокультурної справи в Україні. Розповідь.  

Історичний матеріал про розвиток лісівництва України можна відшукати в тематичній 

літературі та джерелах інтернету [37. с. 4-19 ].  
 

Лісокультурна справа має багату історію. Вирощування дерев розпочалося в Україні з 

осілого життя наших предків, коли вони почали займатися землеробством. В той час ліси ще 

вкривали величезну територію нашої країни.  

Після прийняття християнства, одними із основних центрів створення плодових садів, 

парків, інтродукції цінних видів дерев стають монастирі. Біля багатьох із них були й лісові роз-

садники. За часів Запорізької Січі сувора необхідність заставляла козаків берегти ліси. Запорізькі 

козаки закладали сади і ліси насамперед на Дніпровських островах. Початок лісокультурної 

справи за часів Петра І характеризується закладкою Петрової діброви під Таганрогом, 
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Ліндуловської рощі під Петербургом. Перший тематичний посібник – праця російського вченого 

А.Г. Болотова «О рублении, поправлении и заведении лесов» побачила світ 1766 року.  

Після знищення в 1775 році Запорізької Січі, Катерина ІІ роздала землі козаків своїм 

фаворитам, офіцерам і російським поміщикам. Створене в степу Велико-Анадольське лісництво 

(лісничий В.Н. Графф), поклало початок степовому лісорозведенню (1843 р.).  

За різними літературними джерелами з 1886 по 1914 рік щорічно створювалося близько 4 

тис. га лісових культур. За період 1922-1927 років лише культур дуба щороку створювалось 

близько 20 тис. га. Із року в рік у ХХ ст. лісорозведення в Україні набувало щораз більшого 

розмаху. Зокрема, у 1936 р. посаджено і посіяно ліс на площі 32,2 тис. га, у 1937 р. – 57,6, у 1938 

р. – 61,9 тис. га.  

Серед піонерів захисного лісорозведення особливе місце належить І.Я. Данилевському, 

В.Я. Ломиковському, В.П. Скаржинському, І.І. Корнісу, В.Е. Граффу та ін. В 20-30 роки ХХ ст. 

плідно працювали на лісокультурній ниві Є.В. Алєксєєв, Г.М. Висоцький, П.С. Погребняк, С.С. 

П’ятницький, М.М. Вербицький, А.Б. Жуков, В.Е. Шмідт.  

Створення лісових культур на території України розділяють на чотири етапи.  

Перший етап обіймає період до 1920 р., коли створювалось у середньому 25-30 га 

насаджень на рік. Необхідність переходу від природного лісовідновлення до штучного 

спричинена процесом інтенсивного розвитку промисловості і значним ростом цін на деревину. 

Створюються монокультури ялини європейської.  

На другому етапі (1921-1939 рр.) закріплюється перевага штучного відновлення лісів над 

природним. Урізноманітнюється склад лісових культур. Лісові насадження створювались 

виключно ручною працею.  

Третій етап (1941-1945 рр.) характеризується відсутністю робіт зі створення лісових 

культур.  

Післявоєнні роки відзначалися високими темпами лісорозведення. Розпочався четвертий 

етап. Створено понад 80% усіх лісових культур. Інтенсивно розвиваються лісові науки. Високими 

темпами створювалися лісові насадження на непридатних угіддях колгоспів і радгоспів – балках, 

ярах пустищах. Ручний спосіб створення лісових культур під меч Колесова поступово витіснявся 

механізованим з використанням лісосадильних машин, ручний догляд за культурами – 

використанням культиваторів.  

З метою сприяння природному поновленню лісу застосовуються поступові рубки. На даний 

час рубка лісу і лісовідновлення приблизно занаходиться у співвідношенні 1:1.  
 

4.2. Геоботанічне, лісокультурне, лісогосподарське районування та природні умови 

України. Розповідь.  
 

Україна характеризується різноманітністю природних умов і багатством природних ресурсів, 

шо обумовлено її географічним розташуванням, геологічною будовою, характером поверхні, 

зміною клімату, що в свою чергу впливає на розподіл вод, ґрунтів, рослинності і тваринного світу. 

Усі складові природи перебувають у складному взаємозв’язку й утворюють певні природні 

комплекси, в основу вивчення яких покладено фізико-географічне районування.  

Із фізико-географічним районуванням тісно пов’язане геоботанічне районування, яке є 

науковою основою раціонального використання і відтворення рослинного покриву, збагачення 

його видового складу та поширення. Геоботанічне районування має важливе значення для 
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потреб лісового господарства, зокрема, для потреб лісокультурної справи, тому, що воно 

визначає межі територій з поширенням певних видів рослинного покриву.  

Основою створення і вирощування високопродуктивних цінних та біологічно стійких насад-

жень у конкретних ґрунтово-гідрологічних, кліматичних і типологічних умовах є лісокультурне 

районування – розчленування усієї території або її певної частини на окремі райони з однорід-

ними природними умовами. Кожний лісокультурний район займає територію, умовно однорідну за 

кліматичними, ґрунтово-гідрологічними та економічними умовами ведення лісового господарства.  

Прикладом лісокультурного районування може бути поділ території України на десять 

лісокультурних районів: Західне Полісся, Східне Полісся, Західний Лісостеп, Правобережний 

Лісостеп, Лівобережний Лісостеп, Східний Байрачний Степ, Центральний Степ, Південний Степ, 

гірська та передгірська частина Криму, гірська та передгірська частина Карпат.  

При більш детальному районуванні, для території кожного лісокультурного району харак-

терні типи лісорослинних умов, які закономірно змінюються в межах виділених районів, відповід-

но до змін клімату та родючості ґрунту з півночі на південь і з заходу на схід.  

Лісогосподарське районування визначається поділом території великих економічних райо-

нів на окремі частини на основі природних та економічних умов з яскраво вираженими особли-

востями ведення лісового господарства. При лісогосподарському районуванні аналізуються 

природні фактори, які визначають ареали деревних порід, породний склад і продуктивність лісів, 

геоморфологічні, кліматичні та ґрунтові ресурси. Із природними умовами безпосередньо зв’язані 

породний склад і продуктивність насаджень. Різниця в середній продуктивності на 10-12% по 

запасу деревини є основним критерієм для виділення лісогосподарських районів.  

Природні умови. Україна розташована в помірній кліматичній зоні у якій протягом цілого 

року переважають повітряні маси помірних широт, континентальні й морські. Ці повітряні маси 

сформувались над відповідними районами земної кулі. На території держави чітко 

розмежовуються пори року.  

Взимку і рано навесні тут бувають повітряні маси арктичного походження, а влітку і на 

початку осені - тропічне повітря.  

На рівнинній частині помірного поясу виділяють дві кліматичні області – континентальну, 

яка займає степову частину республіки, і атлантико-континентальну, що охоплює всю лісостепову 

частину і Українське Полісся. Українські Карпати мають своєрідний гірський клімат, причому вони 

впливають значною мірою також на формування клімату Закарпаття. Тому тут, незважаючи на 

незначні розміри території, доводиться виділяти дві кліматичні підобласті – карпатську і 

закарпатську. У субтропічному поясі повітряні маси змінюються посезонно: влітку тут панує 

тропічне повітря, а взимку - переважають повітряні маси помірних широт. Тут виділяються дві 

кліматичні області – південнобережна (приморська) і гірська (Кримських гір).  

Якщо треба виділити кліматичні райони, то враховують такі показники, як річний розподіл 

опадів, кількість днів з опадами, співвідношення між твердими і рідкими опадами, ступінь 

континентальності клімату, характеристики сухості або зволоження території. Це районування 

загальнокліматичне. Його відомості можна використовувати для спеціального районування.  

В Україні протягом року температура повітря йде паралельно ходові сонячної радіації. 

Найвищі середні багаторічні добові температури (20-250) спостерігаються в третій декаді липня, а 

найнижчі (-3, -100) – у третій декаді січня.  

Середні місячні багаторічні температури взимку (січень-лютий) становлять -7, -80 на 

північному сході країни і досягають +2, +40 на південному березі Криму. В окремі роки можливі 
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зниження середніх місячних температур до -14, -150 на півночі і -5, -60 - на півдні, а на південному 

березі Криму – до 00.  

Влітку середні місячні температури становлять +17, +190 на північному заході й на півночі і 

+22, +230 – у південних районах республіки.  

Для України характерна значна відмінність у розподілі температури повітря взимку і влітку. 

Так, січневі ізотерми зберігають майже меридіональний напрям, а липневі – наближаються до 

широтного простягання. Ці відмінності є наслідком того, що взимку переважає вплив атлантичних 

морських мас повітря, які надходять в Україну з північного заходу, заходу і південного заходу, а 

влітку важливу роль відіграє сонячна радіація і турбулентний теплообмін, розподіл яких залежить 

від широти.  

Залежно від атмосферної циркуляції температурний режим повітря в Україні змінюється в 

широких межах.  

Абсолютні максимуми повітря на більшій частині території становлять 36-400 і тільки в 

посушливій степовій частині досягають 41-420. У квітні й вересні тут можливі температури повітря 

понад +300. Навіть узимку бувають потепління до +6-100 на півночі і +15, +180 - на півдні.  

Абсолютні мінімуми температури повітря тільки в крайній східній частині бувають нижчими 

за -400С. На сході й північному сході вони становлять -35, - 400, на півдні підвищується до -300, а 

на Південному березі Криму – до -150С.  

Безморозний період в середньому триває 150-240 днів.  

В середньому на території України збігається тривалість безморозного періоду і періоду з 

температурами понад +100. Відхилення від цього правила бувають у районах великих міст, 

водосховищ, річок, на морських узбережжях.  

Такі кліматичні умови мають істотний вплив на лісогосподарювання у краї.  

V. Закріплення знань.  

5.1. Бесіда.  

1. Охарактеризуйте розвиток лісокультурної справи в Україні.  

2. На скільки етапів розділяють створення лісових культур?  

3. Який етап відзначається найвищими темпами лісорозведення? Чому?  

4. Що покладено в основу вивчення природних комплексів?  

5. Із курсу географії охарактеризуйте природні умови України.  

6. Що вважається основою створення і вирощування високопродуктивних цінних та біоло-

гічно стійких насаджень у конкретних ґрунтово-гідрологічних, кліматичних і типологічних умовах?  

7. Дайте визначення фізико-географічного, геоботанічного, лісорослинного, 

лісогосподарського районування.  

5.2. Юним лісівникам пропонуються теми для виконання навчальних проектів: «Історія 

розвитку лісокультурної справи в Україні», «Залежність типів лісів від природних, лісорослинних 

умов, геоботанічного, лісокультурного та лісогосподарського районування», які обговорюються з 

керівником. Складається план їх виконання.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

Під час сьогоднішнього заняття ми ознайомилися з історією розвитку лісокультурної справи 

в Україні, виявили її проблеми, вивчили геоботанічне, лісокультурне, лісогосподарське 

районування в залежності від різноманітності природних умов та багатства природних ресурсів, 

показали перевагу лісогосподарського районування при використанні комплексного ведення 

лісового господарства в конкретному районі.  
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VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Повторити матеріал про фізико-географічне районування вашої області, району.  

Приступити до виконання навчальних проектів на запропоновані теми.  

 

Заняття 47  
 

Тема. Типи лісорослинних умов. Доцільність створення штучних лісових насаджень. 

Категорії лісокультурних площ. Густота лісових культур. Технологія створення і 

вирощування лісових культур до їх зімкнення. Організація і планування лісокультурних 

робіт. Обробіток ґрунту. Підбір порід.  

Мета. Дати поняття про лісову типологію як класифікацію лісів залежно від впливів на 

лісову рослинність основних екологічних факторів, довести доцільність створення штучних 

лісових насаджень, вивчити категорії лісових площ, технологію створення і вирощування лісових 

культур до їх зімкнення,  навчити організовувати і планувати лісокультурні роботи, визначати і 

обґрунтовувати густоту лісових культур. Формувати вміння робити висновки про необхідність 

створення штучних лісових культур у відповідності до лісогосподарського районування та 

природних умов. 

Обладнання. Таблиця «Характеристика різних типів лісу», роздавальний та дидактичний 

матеріал, підручники, посібники, фотодокументи, комп’ютерне забезпечення із входом у мережу 

«Інтернет».  

Базові поняття та терміни. Типи лісорослинних умов, штучні лісові насадження, 

категорії лісокультурних площ, густота лісових культур, технологія, організація, планування , 

відповідність лісокультурного районування.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Визначення основних етапів роботи на занятті, постановка завдань та мети.  

Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Бліц-опитування».  

1. Назвіть одну з основних умов створення високопродуктивних і біологічно стійких 

насаджень.  

2. Які лісові насадження можна вважати біологічно стійкими?  

3. Від чого залежить формування того чи іншого типу лісу?  

4. Дайте визначення поняття «штучні лісові насадження».  

5. Від яких факторів залежить густота лісових культур?  

6. Що вам відомо про розвиток лісокультурної справи в Україні?  

7. Перерахуйте етапи створення лісових культур.  
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8. Що покладено в основу вивчення природних комплексів?  

9. Чим визначається лісогосподарське районування?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Однією з основних умов створення високопродуктивних і біологічно стійких насаджень є 

відповідність їх складу конкретному типу лісу. Лісова типологія має велике значення для науково -

обґрунтованого ведення лісового господарства і досліджувалась багатьма вченими. Розроблена 

на основі їхніх досліджень типологічна класифікація лісів дає змогу конкретизувати процес 

створення лісових насаджень відповідно до певних умов. Вивчення даної теми матиме важливе 

значення у становленні лісівничих знань.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Типи лісорослинних умов. Доцільність створення штучних лісових насаджень. 

Розповідь з елементами бесіди.  
 

Пригадайте визначення поняття «тип лісу». За якими критеріями його можна 

класифікувати?  
 

Тип лісу - це ділянка лісу або сукупність ділянок, які характеризуються однаковим типом 

лісорослинних умов, подібним складом деревних порід і рослин нижніх ярусів. Вони вимагають 

проведення одних і тих же лісогосподарських заходів при рівних економічних умовах.  
 

Які лісогосподарські заходи проводять у лісових масивах?  
 

Основними ознаками при визначенні типу лісу є склад, структура та продуктивність корінних 

лісових деревостанів при даному типі лісорослинних умов. Крім корінної лісової асоціації, на якій 

базується тип лісу, сюди також належать усі інші похідні від корінних деревостанів, лісові і 

нелісові асоціації, зокрема, ділянки без природної рослинності.  

Для кожного типу лісу один тип деревостану є корінним, який за складом і структурою не  

відрізняється від природних непорушених ділянок лісу. Всі деревостани, що відрізняються від 

корінного за своїм походженням, складом і структурою, називаються похідними. Наприклад, для 

свіжого грабово-дубово-соснового сугруду корінними є деревостани із сосни в першому ярусі, 

дуба – в другому та граба – в третьому. Усі інші деревостани – чисті сосняки, дубняки, грабняки є 

похідними, які в свою чергу поділяються на насіннєві та вегетативні, природні та штучні (лісові 

культури). Ділянки без природної рослинності при залісненні набувають відповідних штучних 

типів деревостану.  

Основне місце в лісовому фонді України належить сосновим деревостанам. Незалежно від 

місць зростання та природної зони поширені такі типи лісу.  

Бори (А) об’єднують найбідніші типи лісорослинних умов. Через дуже бідні лісорослинні 

умови борів тут може рости тільки оліготрофна рослинність: сосна, рідше - береза низької проду-

ктивності. Для борів характерні чисті одноярусні корінні деревостани, які не досягають високої 

зімкнутості. Похідні деревостани утворені переважно березняками низьких бонітетів. За глибиною 

залягання підґрунтових вод вони поділяються на сухі (А1), свіжі (А2), вологі (А3) та сирі (А4).  

 Субори (В) становлять основну частину лісів. Цей тип близький до борових, але з 

підвищеним лісорослинним ефектом. Для корінних деревостанів характерна двоярусна будова: в 

першому ярусі сосна з домішкою берези та осики, у другому – дуб, до якого у вологих і сирих 

типах домішується вільха чорна. Найвищою продуктивністю – І-Іа класу бонітету – 
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характеризується сосна в дубово-соснових суборах. У багатьох різновидах суборів трапляються 

низькопродуктивні дубняки та ялинники, а в дубово-азалієвих – утворюються чагарникові зарослі 

азалії жовтої (рододендрон жовтий), що значно ускладнює проведення лісокультурних заходів.  

Примітка. Рододендрон жовтий (Rhododendron luteum Sweet.) – листопадний кущ до 2-4 м 

висоти зі залозисто-опушеними пагонами та гострими бруньками. Листки продовгувато-лан-

цетні чи продовгувато-широколанцетні, завдовжки до 10-12 см, основа клиноподібна, верхівка 

гострокінцева, краї війчасті, зігнуті вниз, щетинисті, зелені, слабоворсисті. Черешок довжи-

ною до 0,8 см. Квітки двостатеві, оранжево-жовті, п’ятичленні, великі до 3-5 см в діаметрі, 

тичинки довші за віночок, з сильним запахом. Квітки поодинокі чи зібрані в багатоквіткових 

китицях. Цвітуть у травні, до розпускання листків чи одночасно з їх розгортанням. Плоди – 

голі циліндричні борозенчасті коробочки, завдовжки 2-3 см. Природно росте в Україні на 

Поліссі, в Малій Азії та на Кавказі. Морозостійкий, середньовибагливий до родючості ґрунту 

та вологості повітря. Розмножується насінням та вегетативно, зокрема, кореневими 

паростками. Тому вид використовують також для закріплення піщаних схилів. У всіх частинах 

рослини наявні отруйні речовини. Декоративний великими квітками та оранжево-пурпуровими 

листками восени. Використовують для створення поодиноких та групових насаджень.  

Сугруди (С) розповсюджені досить широко. Даний тип об’єднує відносно родючі місця 

зростання, перехідні до грудів. Ліси утворені складними хвойно-листяними насадженнями, що 

сформувались на порівняно родючих дерново-слабопідзолистих ґрунтах різної зволоженості. 

Корінні деревостани багатоярусні – із сосною, березою, осикою, рідко ялиною в першому ярусі та 

дубом, грабом, липою, кленом у другому і третьому ярусах. Продуктивність усіх порід вища, ніж у 

суборах. До складу рослинності сугрудів належить переважна більшість видів, притаманних 

суборам, але, крім того, тут трапляються види, які ростуть у грудах. Мегатрофи особливо 

характерні для другого ярусу, підліску і живого покриву. Залежно від складу деревних порід у 

сугрудах формуються переважно грабові судіброви, а в місцях, де трапляється азалія жовта – 

грабово–азалієві судіброви. В острівних місцезростаннях ялини формуються дубові сугруди.  

Груд (D) трапляється дуже рідко. Формуються, головним чином, свіжі та вологі грабові діб-

рови з корінною породою – дубом звичайним, а також ольси (вільхові ліси) з високопродуктивною 

вільхою чорною. Сосна у природних насадженнях повністю відсутня, тому, що витісняється інши-

ми породами. Другий ярус представлений у корінних деревостанах грабом, кленом, липою. Підлі-

сок не завжди чітко виражений. При високій зімкнутості крон деревних ярусів він не розвивається  

зовсім. У живому покриві присутні мегатрофи, тоді як оліготрофи й мезотрофи відсутні.  

Отже, основні напрями лісогосподарської діяльності полягають у зменшенні кількості 

похідних і збільшенні площі корінних деревостанів, що передбачає застосування раціональних 

технологічних схем створення та вирощування високопродуктивних і біологічно стійких 

насаджень відповідного типу лісу.  

4.1.1. Доцільність створення штучних лісових насаджень.  
 

Які насадження називаються штучними?  
 

У вирішенні проблем безперервного і невиснажливого лісокористування, вирощування 

високопродуктивних лісових насаджень відповідно до типу лісорослинних умов, одержання 

максимального лісівничого ефекту при мінімально можливих затратах, збереження екологічної 

рівноваги в лісових біогеоценозах, найважливішу роль відіграє процес відтворення лісових 

ресурсів, який переважно відбувається шляхом створення лісової культури. Навіть у багатих 



 

603 

 

типах лісу, щоб запобігти заміні головних автохтонних (автохтонна культура - культура, що 

виникає на території, яку займає) порід другорядними, доцільно застосовувати штучне 

лісовідновлення.  Саме лісові культури повинні збагатити породний склад лісів, не допускати його 

збіднення. При цьому, склад штучного насадження повинен відповідати типу лісу. Ігнорування 

цього аспекту призводить до зниження продуктивності, цінності та погіршення санітарного стану 

культур. Участь цінних аборигенних порід у складі насадження зменшується, якщо не брати до 

уваги складні взаємовідносини між деревними породами, у яких породи з меншим ступенем 

конкурентоздатності випадають зі складу насадження або ростуть по ІV-V класу Крафта.  

Відомо, що природні насадження більш стійкі та довговічні, ніж штучно створені. Процесу 

природного відновлення цінних порід під наметом стиглих насаджень присвячені роботи П.С. 

Погребняка, Д.Д. Лавриненка, С.А. Генсірука та ін., що дає змогу простежити активність та 

надійність процесу природного відновлення головних порід. Висновки наукових праць свідчать 

про складність лісовідновного процесу, наявність негативних особливостей: незадовільне 

відновлення дуба, після головної рубки відновлення відбувається за рахунок пагоноутворення, 

природне відновлення на соснових вирубках відбувається незадовільно тощо.  

Внаслідок значного посилення антропогенної дії на лісові біоценози (осушувальна 

меліорація, зниження повноти насаджень прохідними рубками, випас худоби, рекреаційні 

навантаження) спостерігається послаблення плодоношення деревних порід.  

Отже, створення лісових культур є необхідністю як з природоохоронної, так і з лісогоспо -

дарської точок зору. Без створення штучних насаджень ліси з таких цінних порід, як дуб і сосна, 

не мають майбутнього. У ліпшому випадку лісовідновлення може мати змішаний характер, тобто 

поєднання пререважаючого штучного лісовідновлення з природним підростом корінних порід.  

Не потрібно створювати лісові культури на березових та вільхових вирубках, де 

лісовідновлення відбувається досить успішно за рахунок рясного плодоношення та кореневих 

паростків. Не зовсім доцільно створювати культури також у сирих і мокрих типах лісорослинних 

умов. Тут слід орієнтуватися головним чином на природне відновлення, оскільки створення 

штучних насаджень пов’язане зі значними затратами і не дає бажаних наслідків.  

У типах лісорослинних умов, які не зазнали активного впливу антропогенного фактора (а 

таких залишилося дуже мало), під наметом насаджень природне відновлення переважно 

відбувається задовільно. У місцях ведення інтенсивної лісогосподарської діяльності часто 

спостерігається заміна головних порід другорядними – як наслідок поганих урожайних років дуба, 

сосни, бука. Незначна кількість підросту головних порід, що з’являється під наметом стиглих 

деревостанів, при проведенні суцільних рубок знищується. Крім того, затрати на догляд за 

підростом дуба обходяться в три-п’ять разів дорожче, ніж на догляд за культурами, створеними 

рядовим способом чи в коридорах. Внаслідок цього, в умовах суцільних рубок лісовідновлення 

треба проводити штучним шляхом, що забезпечить відтворення лісів з необхідним складом 

деревних порід. При цьому необхідно повною мірою використовувати природне відновлення як  

головних, так і супутніх порід.  

Таке лісовідновлення є змішаним і широко застосовується на практиці.  

Внаслідок проведення суцільних чи останнього прийому поступових рубок у літній період з 

використанням тракторного трелювання деревини підріст майже повністю знищується, тому на 

суцільних вирубках переважно вимагається введення головних порід у повному обсязі.  

Основним способом лісовідновлення на непокритих лісом ділянках, лісосіках без 

природного відновлення і на землях лісомеліоративного фонду є створення лісових культур. 
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4.2. Категорії лісокультурних площ. Густота лісових культур. Розповідь з елементами 

бесіди.  
 

Як ви вважаєте, які ділянки можна віднести до лісокультурних площ? 
 

Лісокультурна площа – ділянка землі, відведена під створення лісових культур. Однорідні 

за своїм станом і походженням лісокультурні площі утворюють одну певну категорію, а сукупність 

категорій – лісокультурний фонд.  

Усі категорії лісокультурних площ поділяються на дві групи: площі, покриті лісом; площі, не 

покриті лісом.  

До першої групи належать: 1) площі під наметом лісу: а) для створення попередніх культур 

у насадженнях, які протягом найближчих одного-трьох років надходять у рубку; б) для створення 

піднаметових культур з метою підвищення продуктивності та стійкості розладнаних низько -

повнотних деревостанів; 2) площі деревостанів, пройдені першими прийомами поступових рубок, 

де у визначені строки природне відновлення не з’явилось і необхідно ввести головну породу; 3) 

площі малоцінних листяних молодняків, що підлягають реконструкції лісокультурними методами.  

До другої групи належать: 1) вирубки різного стану і давності; 2) згарища; 3) площі із 

загиблими насадженнями, де не очікується природне відновлення головних порід; 4) пустища та 

прогалини; 5) рідини; 6) староорні землі; 7) площі меліоративного фонду; 8) осушені низові та 

верхові болота; 9) площі під промисловими відвалами, що підлягають рекультивації; 10) площі 

після розробки торфу.  

 Основними  категоріями лісокультурних площ є:  

- вирубки, які утворилися після суцільних рубок. Вирубки – це лісові площі, на яких ліс 

вирубано, а молоде покоління не зімкнулось кронами або зовсім відсутнє. Залежно від наявності 

природного відновлення, вирубки поділяються на заліснені, часково заліснені і незаліснені;  

- згарища – ділянки території лісового фонду, пройдені пожежею. Розрізняють згарища 

сушнякові, зі знищеним лісостаном і деревостаном, що зберіг свою життєдіяльність; 

- прогалини – невеликі ділянки лісової площі з відсутнім деревним ярусом, але зі 

збереженими елементами лісової рослинності. Ця категорія лісокультурних площ утворюється 

при випаданні груп дерев внаслідок стихійних явищ (вітролам, вітровал) чи неправильної вибірки 

дерев при проведенні рубок догляду або санітарних рубок; 

- пустища – ділянки лісової площі (згарища, вирубки), не покриті деревною та 

чагарниковою рослинністю понад 10 років; 

- рідини – деревостани з повнотою менше 0,3. Утворюються внаслідок несприятливих 

стихійних явищ (сніговали, бурі, вітролами), а також масового пошкодження дерев шкідниками і 

хворобами;  

- болота – надмірно зволожені ділянки, які покриті шаром торфу товщиною 30 см в 

неосушеному або 20 см – в осушеному стані.  

Залежно від кількості розчинних у воді мінеральних речовин, тобто типу мінерального 

живлення, болота поділяють на 3 типи.  

- Багаті болота – евтрофні (низинні) – із вмістом мінеральних солей 100-300 мг на 1 л 

води. Тут ростуть вільха чорна, сосна, береза, ялина, верба, у живому покриві – папороть, 

болотяне та лісове різнотрав’я.  

- Бідні болота – оліготрофні (верхові) – розміщені на вододілах і мають випуклий профіль. 

Вміст мінеральних солей – від кількох міліграмів до кількох десятків міліграмів на 1 л води. Тут 
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розвиваються невибагливі до мінерального живлення рослини – сосна, болотяні чагарники, а в 

живому покриві – сфагнові мохи.  

- Перехідні (мезотрофні) болота є проміжною ланкою між евтрофними та оліготрофними 

болотами.  

- Площі під промисловими відвалами з-під видобування вапняків, сірки, нафти та кам’яного 

вугілля являють собою ділянки, де всяка рослинність повністю відсутня.  

- Площі з-під торфорозробок вирізняються родючістю торфу, що залишився, його 

кількістю, глибиною залягання ґрунтових вод та іншими факторами.  
 

4.3. Густота лісових культур.  
 

Відомо, що невигідно вирощувати загущені або зріджені лісові культури. Густі насадження 

повною мірою використовують сонячну енергію, але внаслідок сильної конкуренції за поживні 

речовини та вологу, дерева ростуть ослабленими, пригніченими, бонітет насадження знижується. 

Рідкі насадження більшою мірою пошкоджуються вітровалами, стовбури дерев збіжисті та 

сучкуваті, знижується продуктивність, втрачається лісова обстановка.  

Густота лісових культур – це кількість рослин на 1 га лісокультурної площі. При 

нормальному проходженні процесу природного відновлення  на 1 га нараховується сотні тисяч 

сходів деревних порід. Але у міру того, як вони ростуть і розвиваються, їх кількість постійно 

зменшується і у віці головної рубки на 1 га залишається, в середньому 300-600 дерев. У багатих 

типах їх більше, у бідних – менше. За такої диференціації виживають найбільш стійкі та 

високопродуктивні екземпляри.  

Виходячи з лісівничих та економічних причин, висаджувати таку велику кількість сіянців на 1 

га недоцільно і неможливо. Тому потрібно взяти за основу певну густоту лісових культур, де 

кількість садивних місць була б оптимальною або близькою до неї.  

Оптимальна густота - поняття динамічне в тому розумінні, що вона змінюється з віком. 

Це наслідок біологічних властивостей лісових дерев, які з віком вимагають щораз більшого 

життєвого простору. Базою для регулювання густоти в процесі росту є початкова густота, тобто 

кількість посадкових місць під час садіння або сівби лісових культур.  

Густота залежить від категорії лісокультурної площі, типу лісорослинних умов і типу лісу, 

біологічних особливостей порід, з яких створюється насадження, складу культур, виду садивного 

матеріалу, наявності природного відновлення, економічних умов, методу та способу створення 

лісової культури. Культури, що створюються садінням, менш густі, ніж створені посівом.  

Основним критерієм успішного створення лісових культур, які максимально б 

використовували потенційні ґрунтово-кліматичні умови, були б біологічно стійкими і 

високопродуктивними є оптимальна густота деревостанів.  

Різноманітність ґрунтово-кліматичних, економічних та інших умов не дає змоги розробити 

стандартні рекомендації щодо густоти лісових культур. Густота лісових культур тісно пов’язана з 

їхнім складом. Особливо це стосується чистих і змішаних насаджень, де їх густота визначається 

еколого-біологічними особливостями порід. Одні й ті ж самі породи в різних типах мають 

неоднакову енергію росту, що необхідно брати до уваги, вибираючи густоту насадження. 

Зокрема, культури сосни звичайної в борах та бідних суборах для їх швидкого змикання 

створюються густими (10 тис. шт. і більше на 1 га), а в свіжих сугрудах – не більше 7,0 тис. шт./га. 

При ширині міжрядь 2,5-3,0 м кількість саджанців зменшується до 5,5-6,6 тис. шт./га.  
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Оптимальна кількість деревних порід на 1 га забезпечує зімкнення намету насадження 

протягом усього періоду його вирощування, максимальне використання енергії сонячних 

променів фотосинтезуючою поверхнею листя (хвої), а також потенційної родючості ґрунту. Слід 

мати на увазі, що оптимальна густота порід змінюється разом із віком деревостану.  

Густота часткових культур повинна бути такою, щоб на кінець другого – початок третього 

класу віку, головна порода могла утворити зімкнутий намет, будучи рівномірно розміщеною по 

всій ділянці. Густота суцільних культур визначається шириною міжрядь і відстанню між 

садивними місцями.  
 

4.4. Технологія створення і вирощування лісових культур до їх зімкнення. Розповідь.  
 

Технологія створення лісових культур – це система агротехнічних, лісівничих, біологічних, 

санітарно-захистних та інших заходів, спрямованих на створення та вирощування лісових культур 

з використанням машин, механізмів, матеріалів та організації їх виконання.  

Агротехнічні прийоми створення лісових культур визначаються характером рельєфу, 

типом лісорослинних умов, категорією лісокультурної площі; лісівничі – формуванням 

насадження відповідно до його цільового призначення; біологічні – застосуванням заходів з 

метою привабити орнітофауну для боротьби зі шкідниками; санітарно-захисні – проведенням 

санітарно-вибіркових рубок та інших заходів для оздоровлення лісових насаджень.  

Найбільш широко застосовувана технологія створення лісових культур передбачає осінній 

обробіток ґрунту за допомогою плуга, підновлення ґрунту весною дисковими культиваторами, 

садіння сіянців, догляд за культурами за допомогою культиваторів.  

Підготовчі роботи полягають у розмітці технологічних смуг згідно зі запроектованим 

розміщенням рядів майбутніх культур. Важливо зберегти прямолінійність рядів, щоб забезпечити 

продуктивність роботи механізмів на всіх етапах вирощування.  
 

Як бажано розміщувати ряди по відношенню до сторін світу?  
 

Обробіток ґрунту здійснюють лише в технологічних смугах знаряддями з дисковими 

робочими органами в два сліди. На незадернілих вирубках, при відсутності трав’яної рослинності, 

ґрунт можна не обробляти. Необхідне для росту і підживлення рослин розпушування посадкового 

місця здійснюють сошником лісосадильної машини або сівалки.  

У сухих типах лісорослинних умов на вирубках з кількістю пнів до 250 шт./га обробіток 

ґрунту проводять літом або осінню за системою чорного пару або борознами, підготовленими 

безполицевим плугом, а культури створюють весною наступного року.  

У сирих типах наорюють борозни в технологічних смугах з пониженими пнями.  

Культури створюються переважно насаджуванням сіянців, рідше – саджанців. Дуб можна 

вводити висіванням жолудів, але лише в місцях, де їх не поїдають кабани та гризуни. Основним 

садивним матеріалом є дворічні сіянці. Насаджування проводиться по центру технологічних смуг.  

Агротехнічний догляд з метою створення умов для росту культур здійснюють після 

насаджування до зімкнення в рядах. Вид і кратність доглядів визначається типом лісу, станом 

культур, їх віком та породним складом. Догляд полягає у розпушуванні ґрунту та знищенні 

трав’яної рослинності, а також в освітленні деревець при затіненні їх деревною рослинністю 

малоцінних порід. Залежно від категорії лісокультурної площі та головної породи, що 

культивується, розробляються типові технологічні карти створення лісових культур, де 
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наводяться всі операції по їх створенню і вирощуванню від обробітку ґрунту до останнього 

догляду за культурами із зазначенням всіх затрат на створення лісової культури.  
 

4.5. Організація і планування лісокультурних робіт. Розповідь.  
 

У процесі лісовпорядження аналізуються й узагальнюються позитивні й негативні сторони 

лісокультурних робіт за 10-річний ревізійний період, на основі чого розробляються рекомендації, 

визначається черговість закультивування площ лісокультурного фонду. Виходячи із матеріалів 

обстеження лісокультурних площ лісничий складає проекти лісових культур на всі площі, що 

підлягають закультивуванню у наступному році. Проект лісових культур складають у термін, що 

відповідає тривалості одного циклу обробітку ґрунту. Для кожної ділянки визначаються тип 

лісорослинних умов, стан лісокультурної площі, наявність пнів, на основі чого планується 

застосування тих чи інших механізмів. Проект затверджується в лісгоспі й використовується до 

переведення штучних насаджень у покриту лісом площу.  
 

4.6. Обробіток ґрунту. Підбір порід.  
 

Обробіток ґрунту - це дія механічними або ручними знаряддями на ґрунт, що сприяє 

покращенню його фізичних, хімічних, біохімічних властивостей, водного й теплового режиму, 

активізації діяльності ґрунтової фауни, нейтралізації шкідливого впливу трав’яної рослинності з 

метою створення сприятливих умов кореневого живлення деревних і чагарникових порід при 

вирощуванні лісової культури.  

Існують різні способи обробітку ґрунту: суцільне або смугове розкорчовування ділянки чи 

спилювання пеньків на одному рівні з землею у смугах з наступною оранкою, прокладання 

борозен з перевертанням або без перевертання скиби на дно борозни, підготовка ґрунту смугами 

та ін. Кожний спосіб має як переваги, так і недоліки. Наприклад, повне розкорчовування з 

вичісуванням коріння дає змогу без перешкод механізувати весь процес лісокультурних робіт, 

але при цьому руйнується структура ґрунту, він збіднюється, гальмується або зовсім 

припиняється розвиток ґрунтової мікрофлори тощо.  

Залежно від типу лісорослинних умов, категорій лісокультурних площ, обробіток ґрунту під 

лісові культури проводиться за різними технологічними схемами, які передбачають певні способи 

механічного обробітку ґрунту під лісові культури: оранку, облаштування терас, грядок, борозен, 

скиб, лунок, а також розпушування, фрезерування, дискування, лущення, культивацію, 

боронування тощо. 

Від способу обробітку ґрунту значною мірою залежить інтенсивність росту культур, 

особливо протягом перших років.  

При створенні лісової культури необхідно ретельно підбирати склад майбутнього 

деревостану, оскільки допущені помилки негативно впливатимуть на продуктивність і біологічну 

стійкість насадження. 

Головні породи – це породи, які доцільно вирощувати в даних лісорослинних та 

економічних умовах. Це може бути одночасно дві-три породи. До головних порід належать тільки 

ті, які характеризують корінний тип лісу. Зокрема, в умовах D2, поряд із дубом і ясеном, головною 

породою може бути модрина.  

Другорядні породи досить часто переважають у складі насадження (наприклад граб), але 

дають значно гірший економічний ефект при лісовирощуванні.  
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Супутні породи покращують ріст головної, супроводжуючи її протягом певного проміжку 

часу або до віку головної рубки.  

Підгінні породи утворюють «шубу» для головної породи, притінюючи її стовбури своїми 

кронами. Вони сприяють формуванню прямих стовбурів головної породи. Підгінні породи 

формують другий ярус.  
 

Які деревні рослини можна віднести до підгінних порід?  
 

Ґрунтопокривні породи – це переважно чагарники, які своїми гілками закривають ґрунт, тим 

самим не допускаючи його задерніння і захищаючи від прямої дії сонця та вітру. Крім того, 

ґрунтопокривні породи сприяють більш швидкому зімкненню лісових культур.  

Підбираючи породи для створення лісових культур, необхідно враховувати наступні 

фактори: лісорослинні умови та категорії лісокультурних площ, біоекологічні особливості порід, 

цільове призначення майбутнього насадження і потребу в деревині тих чи інших порід, санітарні 

вимоги до створюваної культури з метою запобігти поширенню шкідників та хвороб.  

Головна порода повинна відповідати корінному типу лісу. Оптимальними умовами для 

росту дуба звичайного, ясена, клена є вологі та свіжі діброви, бука – свіжі бучини й діброви. 

Вільха чорна характеризується найвищою продуктивністю в сирих та вологих вільшняках, 

сувільшинах і дібровах, ялиця біла – в умовах вологих яличин і суяличин.  
 

Як абіотичні чинники впливають на типи лісу?  
 

Вибираючи супутні породи, необхідно брати до уваги їх лісівничу і господарську цінність. 

Кращими супутниками дуба звичайного є клен гостролистий, липа серцелиста, граб звичайний. У 

борах та суборах, де головною породою є сосна звичайна, супутні листяні породи сприяють 

інтенсивності розкладу соснового опаду. Кращими супутніми породами сосни є береза 

бородавчаста, дуб звичайний.  

Для приваблювання птахів, запобігання розвитку трав’яної рослинності, збагачення ґрунту 

поживними речовинами до складу культур вводять деяку кількість чагарників (ліщину, жостір і ін.)  

V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон».  

Бесіда.  

1. Із якими типами лісорослинних умов ми сьогодні ознайомилися?  

2. Аргументуйте доцільність створення штучних лісових насаджень.  

3. Класифікуйте лісокультурні площі за категоріями. Охарактеризуйте їх.  

4. Від чого залежить густота лісокультурної площі?  

5. Охарактеризуйте технологію створення і вирощування лісових культур до їх зімкнення.  

6. Які прийоми входять в організацію і планування лісокультурних робіт?  

7. Охарактеризуйте різні способи обробітку ґрунту. Від яких критеріїв залежать ці 

агроприйоми?  

8. Дайте характеристику головним, другорядним, супутнім, підгінним, ґрунтопокривним 

породам.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Сьогодні ми закріпили знання про лісову типологію як класифікацію лісів залежно від 

впливів на лісову рослинність основних екологічних факторів, довели доцільність створення 

штучних лісових насаджень, вивчили категорії лісових площ, технологію створення і 
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вирощування лісових культур до їх зімкнення, ознайомилися із організацією і плануванням 

лісокультурних робіт, навчилися обґрунтовувати густоту лісових культур.  

Зробили висновки про важливість вивченої теми. 

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Використовуючи картосхему місцевого лісгоспу підготувати міні-проект на тему «Типи 

лісорослинних умов місцевого лісогосподарського підприємства».  

 

Заняття 48  
 

Тема. Практична робота № 20. Розрахунок оптимальної густоти лісових культур.  

Мета. Закріпити знання про густоту лісових культур, критерії її залежності від абіотичних 

факторів, навчитися визначати критерії успішного створення лісових культур, робити розрахунки 

оптимальної густоти на площі 1 га. Продовжувати формувати вміння і навички роботи з 

додатковою літературою, інтернет-ресурсами. Формувати активну громадянську позицію у 

питаннях розвитку лісівничої галузі.  

Обладнання. Роздавальний та дидактичний матеріал, підручники, посібники, 

обчислювальна техніка, комп’ютерне забезпечення. 

Базові поняття та терміни. Оптимальна густота, лісові культури, методика розрахунку, 

розрахункова формула.  

Тип заняття. Формування знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Постановка завдань і мети заняття. Забезпечення юних лісівників роздавальним та 

дидактичним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття густоти лісових культур. Від яких абіотичних чинників вона 

залежить?  

2. Визначте основні критерії успішного створення лісових культур.  

3. Як густота лісових культур пов’язана із породним складом лісокультурної площі?  

4. Як правильно розрахувати  оптимальну густоту лісових культур?  

5. За якими технологічними схемами та з використанням яких способів проводиться 

обробіток ґрунту під лісові культури?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Лісівничою наукою та практикою доведено, що вирощувати загущені або зріджені лісові 

культури не вигідно. Густі насадження повною мірою використовують сонячну енергію, але 

внаслідок сильної конкуренції за поживні речовини й вологу, дерева ростуть ослабленими, 
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пригніченими, бонітет насадження знижується. Рідкі насадження більшою мірою пошкоджуються 

вітровалами, стовбури дерев збіжисті та сучкуваті, знижується продуктивність, втрачається 

лісова обстановка. Для інтенсифікації лісогосподарського виробництва, підвищення 

продуктивності лісів ми повинні вміти правильно формувати лісові насадження, на які 

безпосередній вплив має густота лісових культур, а для цього навчитися робити розрахунки 

густоти в залежності від лісокультурної площі.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Наукова лабораторія».  
 

4.1. Методика розрахунку оптимальної густоти лісових культур. Розповідь.  
 

Розміщення посадкових місць визначається відстанню між рядами та посадковими місцями 

в ряду. Від цих параметрів безпосередньо залежить густота створюваних культур. Вибір 

параметрів розміщення посадкових місць залежить від біологічних особливостей деревних порід і 

чагарників, що вводяться в лісові культури, та типу лісорослинних умов і необхідності 

максимальної механізації садіння й сівби культур і робіт по догляду за ними.  

Початкову густоту визначають з урахуванням біологічних та лісівничих властивостей 

деревних порід. Для світлолюбних і швидкорослих порід приймається менша густота, для 

тіньовитривалих та повільнорослих - більша; враховуються едафічні умови. У більш сухих умовах 

і на бідніших ґрунтах приймається більша густота, оскільки рослини тут ростуть повільніше, а в 

оптимальних умовах вологості й родючості ґрунту густота може бути меншою, оскільки рослини 

тут ростуть інтенсивніше.  

Початкову густоту культур і відповідне розміщення посадкових місць визначають окремо за 

лісорослинними зонами, підзонами і лісокультурними районами.  

Густота лісових культур визначається кількістю рослин на 1 га лісокультурної площі і 

розраховується за формулою:  

      N = 
10000

А×𝑏
  

де N – густота культур, шт./га;  

A – ширина міжрядь, м;  

b – крок садіння, (відстань між посадочними місцями в рядку) м.  

Одні й ті ж самі породи в різних типах мають неоднакову енергію росту, що необхідно 

враховувати при виборі густоти насадження. Зокрема, культури сосни звичайної в борах і бідних 

суборах для їх швидкого змикання створюють густими - 10 тис. шт./га і більше, а в свіжих 

сугрудах - не більше 7,0 тис. шт./га.  

Ширина міжрядь повинна становити переважно 2,5-3,0 м. Це обмежує густоту культур до 

5,5-6,6 тис. шт./га. При меншій ширині міжрядь робочими органами механізмів пошкоджуються 

фізіологічно активні корені й ріст культур погіршується. При більшій ширині міжрядь і відсутності 

природного відновлення ґрунт швидко задернюється і потребує додаткового обробітку.  

Розрахунки ведемо на 1 га лісокультурної площі. З врахуванням ширини міжрядь, кількість 

рядів порід на 1 га буде: 100 м × 3 м = 33 ряди. Один цикл змішування складає 7 рядів. При 

довжині сторони ділянки в 100 м, ряди порід, з врахуванням їх кількості, будуть розміщуватись 

наступним чином:  модрини – 10 рядів, липи – 5 рядів, дуба – 14 рядів, клена – 4 ряди. Кількість 

рослин в одному ряду, довжиною 100 м становитиме: модрини – 100 м × 1,0 м = 100 шт. в ряду; 

сосни звичайної, ялиці білої та ялини в ряду – 200 шт; липи – 100 м × 1,0 м = 100 шт.; дуба – 100 

м × 0,8 м = 125 шт.; клена – 100 м × 1,0 м = 100 шт. в ряду.  
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Таким чином, кількість посадкових місць на 1 га по породах з врахуванням кількості їх рядів 

становитиме:  

- модрини – 100 шт. × 10 рядів = 1000 шт./га;  

- липи – 100 шт. × 5 рядів = 500 шт./га;  

- дуба – 125 шт. × 14 рядів = 1750 шт./га;  

- клена – 100 шт. × 4 ряди = 400 шт./га.  

При цьому, загальна початкова густота культур становитиме 3650 шт./га.  

Початковий склад лісових культур за кількістю посадкових місць знаходимо за пропорцією: 

3650 шт./га – 100%, а 1000 шт./га – Х%. Звідси Х = 27,4% або 3 одиниці. Таким же шляхом 

розраховуємо участь в початковому складі культур і інших порід. Отже, загальна початкова 

густота буде становити 3650 шт./га.  

При висаджуванні однорічників норма використання саджанців збільшується вдвічі.  
 

4.2. Завдання практичної роботи.  
 

1. Розрахувати  витрати посадкового матеріалу на створення лісової кільтури сосни 

звичайної, використовуючи дворічні саджанці, в умовах свіжих сугруд.  

2. Визначити кількість посадкового матеріалу дуба звичайного для сворення чистих посадок 

у вологому груді. Саджанці, що будуть використовуватися для посадки, – однорічні.  

3. Використовуючи підручники, посібники, інтернет-ресурси, запропонуйте лісовідновлення 

по «вікнах» і прогалинах з нерівномірним відновленням берези у сирих та мокрих суборах.  

(Завдання №3 виконується при допомозі керівника гуртка).  

Вихованці гуртка приступають до виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

Проводячи взаємну консультацію, гуртківці оформляють практичну роботу.  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Юні лісівники самостійно підводять підсумки виконаної роботи, роблять висновки про 

важливість отриманих знань, адже густотою лісових культур визначається не тільки продуктив-

ність лісогосподарського підприємства, але й збереження екологічної рівноваги в лісових біогео-

ценозах. Доводять, що формувати лісові культури більш доцільно однорічними саджанцями.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Визначити кількість посадкового матеріалу дуба звичайного у свіжому сугруді.  

 

Заняття 49  
 

Тема. Методи й способи створення лісових культур. Лісовідновлення. 

Лісорозведення. Види лісових культур. Типи, способи, схеми змішування деревних порід 

та розміщення посадкових місць. Технічне приймання, інвентаризація та доповнення 

лісових культур.  

Мета. Ознайомити юних лісівників з методами й способами створення лісових культур, 

навчити розрізняти поняття лісовідновлення та лісорозведення, закріпити знання про типи, схеми 

змішування деревних порід і розміщення посадкових місць. Засвоїти вимоги технічного прий-

мання, інвентаризації та доповнення лісових культур. Формувати ініціативність і підприємливість.  

Обладнання. Підручники, посібники додаткова література, фотодокументи, комп’ютерне 

забезпечення.  
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Базові поняття та терміни. Методи, способи створення лісових культур, 

лісовідновлення, лісорозведення, види культур. Типи, способи, схеми змішування деревних 

порід, посадкові місця, технічне приймання, інвентаризація, доповнення лісових культур.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Повідомлення теми заняття. Перевірка готовності вихованців гуртка до 

проведення заняття, налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Перерахуйте типи лісів. Як вони створюються?  

2. Які методи створення лісових культур ви використовували під час виконання практичних 

робіт?  

3. В яку пору року краще висівати насіння деревних та кущових видів рослин? Відповідь 

обґрунтуйте.  

4. Від чого залежить ефективність створення культур сіянням?  

5. Які способи висівання насіння вам відомі?  

6. З якою метою створюються лісові насадження?  

7. Охарактеризуйте рекреаційне значення лісів.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Лісові культури створюються різними методами в залежності від мети використання 

(господарська, рекреаційна, природоохоронна тощо). Існує і ціла низка способів створення 

лісових культур. Для науково-обґрунтового ведення лісового господарства ми повинні вивчити 

методи і способи створення лісових культур на різних ґрунтових відмінах, навчитися визначати 

кращі строки лісорозведення та лісоутворення, а також зазначити негативні сторони 

лісовідновних процесів, щоб вчасно їх ліквідувати.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. 
 

4.1. Методи й способи створення лісових культур. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Лісові культури створюють сіянням, садінням, а також поєднанням цих методів.  
 

Як ви вважаєте, що таке сіяння?  
 

Сіяння – це створення лісових культур шляхом висівання насіння деревних і чагарникових 

порід на лісокультурній площі. Цей метод менш трудомісткий, ніж садіння, однак і менш 

ефективний. Сіють весною або восени. Досвід показує, що краще сіяти навесні у більш ранні 
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строки з тим, щоб сіянці краще використовували наявну в ґрунті вологу, швидше вкорінювалися і 

накопичували максимальну кількість фітомаси протягом вегетаційного періоду.  

Культури, створені насінням, у перші роки життя важко переносять несприятливі погодно-

кліматичні умови, терплять від конкуренції з боку трав’яної рослинності, природної порослі і тому 

вимагають тривалого і ретельного догляду. Переважно висівають насіння дуба, що вже 

наклюнулося, на ділянках, де відсутній інтенсивний розвиток трав’яної та малоцінної деревної 

рослинності. Метод сіяння відповідає природі лісовідновлення. Ліс, створений сіянням, більш 

довговічний, ніж насаджений: нормально розвивається стрижневий корінь, відсутні деформація 

кореневої системи та інші пошкодження, які неминучі при викопуванні, транспортуванні та садінні. 

До того ж, відпадає необхідність вирощувати садивний матеріал у розсадниках.  

Ефективність створення культур сіянням залежить насамперед від оптимального 

поєднання екологічних факторів – тепла, вологи, аерації ґрунту, від строків, норми висівання, 

глибини та способів висівання насіння, від ретельності догляду за ґрунтом і сходами тощо. Після 

появи сходів, стають необхідними ще два екологічні фактори – світло і поживні речовини в ґрунті. 

Здебільшого не вдається забезпечити наявність перелічених факторів у повному обсязі, що і 

зумовлює обмежене застосування цього методу.  

Сіяти недоцільно на багатих ґрунтах, де інтенсивно розвивається трав’яна рослинність, у 

сирих і мокрих типах, де формуються оглеєні ґрунти, у дуже сухих типах лісорослинних умов.  

Якщо висівати насіння восени, зникає необхідність стратифікувати і зберігати його протягом 

зими. Сходи з’являються ранньою весною і ростуть інтенсивно.  

Однак, поїдання насіння гризунами, пошкодження посівів весняними заморозками або 

вимокання їх, можуть звести нанівець усі зусилля лісівників. При сіянні весною - успіх 

гарантований більшою мірою.  

Норми висівання, які залежать від густоти, строків і способів сівби, розміру та класу якості 

насіння, визначені для всіх порід.  

Глибина загортання насіння залежить від його розмірів, строків сівби, механічного складу 

ґрунту. Дрібне насіння висівається на меншу глибину, ніж крупне, восени насіння висівається на 

більшу глибину, ніж весною, на глинистих ґрунтах – мілкіше, ніж на суглинкових або супіщаних. 

На легких ґрунтах – піщаних, супіщаних – насіння хвойних порід висівається на глибину 1,5-2,0 

см, на суглинкових – 1,0-1,5 см, жолуді – на глибину 6-10 см, горіхи - 8-10 см.  
 

Які способи висівання сільськогосподарських культур вам відомі?  
 

Існує п’ять способів висівання насіння.  

Рядковий – передбачає висівання насіння безперервними рядками з однаковою шириною 

міжрядь і глибиною висівання.  

Стрічково-лунковий - передбачає висівання насіння по кілька штук у кожну з лунок, які 

розміщені в рядку на однаковій відстані одна від одної.  

При сівбі біогрупами насіння висівають гніздами: площадками переважно квадратної форми 

розміром, зазвичай 1 м2 з декількома лунками (наприклад, п’ять у вигляді конверта).  

Стрічкова сівба може бути 2-3 рядковою з рівномірним розміщенням насіння у кожному 

рядку. Відстань між рядками складає 30-40 см, а між стрічками - 3-5 м.  

При сівбі врозкид - насіння висівають по всій лісокультурній площі.  
 

Яким способом, крім сіяння, можна проводити лісовідновлення?  
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Насадження лісу – це створення лісових культур шляхом висаджування сіянців або 

саджанців. Цей метод має низку переваг перед сіянням: у п’ять – сім разів скорочується витрата 

насіння, сіянці (саджанці) майже не пошкоджуються гризунами і птахами, забезпечуються 

рівномірне розміщення і висока приживлювальність, меншою мірою пригнічуються трав’янистою 

рослинністю та хащами деревних порід, легше переносять пересихання верхнього шару ґрунту. 

Зменшується число доглядів за культурами і скорочується термін їх зімкнення. Сіянці і саджанці 

на лісокультурній площі в перші роки ростуть швидше, ніж сходи, оскільки стадію сповільненого 

росту вони пройшли в розсаднику.  

Оптимальний час садіння рослин – рання весна до початку вегетації. Швидше заживають 

пошкодження кори та коріння, відновлюються всмоктуючі корінці. Рідше практикується осіннє 

садіння, не пізніше ніж за два-три тижні до перших заморозків у період скидання листя у листяних 

та здерев’яніння пагонів у хвойних порід. У вересні наступає другий пік росту коріння дерев, що 

потрібно використати для кращого їх приживлювання на лісокультурній площі. Садивний 

матеріал із закритою кореневою системою можна висаджувати протягом усього вегетаційного 

періоду. При викопуванні, транспортуванні та зберіганні садивного матеріалу слід забезпечити 

його життєдіяльність, не допускаючи висихання або запрівання підземної і наземної частин. 

Розрізняють п’ять способів садіння: рядковий, стрічковий, коридорний, біогрупами, 

широкосмуговий. Лісові культури висаджують лісосадильними машинами або вручну.  

При садінні вручну, сіянці (саджанці) з оголеним корінням висаджуються під звичайні або 

спеціальні лопати в ямки; із защемленням оголеного коріння у створені щілини під клиноподібну 

лопату (меч Колесова), коли коренева система защімлюється у вертикальній площині; у штучні 

мікропідвищення на перезволожених ґрунтах, що утворюються шляхом перекидання дернини на  

дернину. Саджанці із закритою кореневою системою висаджують ручним садильним 

інструментом «Ліліпут».  

Весною лісові культури створюють насамперед на ділянках з легким і добре прогрітим 

ґрунтом. На схилах північної експозиції з важкими непрогрітими ґрунтами культури створюють 

пізніше. За однакових умов спочатку створюються культури листяних, а потім – хвойних порід. 

Ефективність садіння залежить від якості садивного матеріалу. Приживлюваність рослин різко 

знижується при висаджуванні сіянців або саджанців із бруньками, які вже пішли в ріст.  

При садінні використовують сіянці деревних порід: 1-2-річної сосни, 2-3-річні – ялини, 

модрини, дуба та інших листяних, 3-4-річні – кедра та ялиці.  
 

4.2. Лісовідновлення та лісорозведення.  
 

Із вивченого раніше пригадайте, яка технологія створення лісових культур  

називається лісорозведенням. Чим, на вашу думку, лісовідновлення відрізняється від 

лісорозведення?  
 

Лісовідновлення може бути природним, штучним та комбінованим.  
 

Як  може відбуватися природне лісовідновлення?  
 

Природне лісовідновлення відбувається без участі людини. Залежно від часу появи воно 

може бути попереднім і наступним.  

Попереднє природне відновлення формується під наметом материнського деревостану до 

його рубки. При цьому скорочується строк вирощування стиглих насаджень, формуються високо-

продуктивні та біологічно стійкі деревостани відповідно до конкретних типів лісорослинних умов.  
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Такі змішані ліси, складні за структурою, є більш довговічними, ніж штучні насадження, а 

також не вимагають значних економічних затрат.  

Природне відновлення у більшості регіонів добре проходить в грабових та дубово-грабових, 

а також ялицевих бучинах, де при застосуванні рубок можна створити цінні корінні насадження 

природного походження. Але природне відновлення можливе далеко не у всіх типах 

лісорослинних умов, може затягуватися на невизначений період, а також відбуватися зі зміною 

цінних корінних порід на малоцінні та низькоякісні.  

Наступне природне відновлення відбувається на лісосіках після вирубки материнського 

деревостану. Із цінних порід таким способом задовільно відновлюються бук, клен, ялиця, 

незадовільно – дуб, сосна, модрина, ясен. Рясно відновлюються малоцінні породи – береза, 

осика, верба козяча. Тому створювати цінні деревостани, спираючись лише на наступне 

природне відновлення, практично неможливо. Але часткове відновлення головних порід є 

позитивним фактором і широко використовується при комбінованому лісовідновленні.  
 

Чим характеризується штучне лісовідновлення?  
 

Штучне лісовідновлення здійснюється шляхом висівання насіння або висаджування сіянців 

(саджанців) деревних порід на ділянках лісокультурного фонду після вирубки материнського 

деревостану. Штучне лісовідновлення використовується там, де з тих чи інших причин відсутнє і 

найближчим часом не очікується природне відновлення цінних лісоутворюючих порід. Цей спосіб 

дає змогу створювати і вирощувати лісові насадження з рівномірним розміщенням культивованих 

порід, що забезпечує їх перевагу в складі майбутнього деревостану. Такі насадження рівномірні 

за складом, більш продуктивні, ніж природні, швидше досягають віку головної рубки. Однак 

створення лісових культур вимагає значних затрат, крім того, дерева в таких насадженнях є 

менш стійкими внаслідок пошкодження кореневих систем та стовбурців при викопуванні, садінні і 

доглядах.  

Штучне лісовідновлення, як і природне, поділяється на попереднє й наступне залежно від 

часу створення культури – до або після рубки.  

Ширше використовується наступне штучне лісовідновлення, яке передбачає комплексну 

механізацію лісокультурних робіт і створення заданого складу, який відповідав би умовам 

ведення лісового господарства; при цьому легше регулюються взаємовідносини між деревними 

породами. Можливий як суцільний, так і частковий обробіток ґрунту. Але при цьому значних 

затрат вимагає проведення агротехнічних доглядів, а також видалення гущавини та кореневих 

паростків малоцінних порід.  

Попереднє штучне лісовідновлення передбачає створення лісових культур під наметом лісу 

для заміни насаджень, які через один-три роки надійдуть у рубку (попередні культури), підвище-

ння продуктивності й біологічної стійкості низькоповнотних насаджень (піднаметові культури).  

Комбіноване лісовідновлення – це поєднання природного і штучного способів 

лісовідновлення. Застосовується тоді, коли в складі природного відновлення недостатня кількість 

або зовсім відсутні головні породи. Насадження формуються садінням (висіванням) лісових 

культур з участю попереднього або наступного природного відновлення. Цей спосіб щироко 

використовується і має перспективи більш широкого застосування за умови збереження 

природного відновлення під час проведення рубок головного користування.  

При комбінованому лісовідновленні створюються часткові лісові культури в місцях, де 

відсутня головна порода, з метою підвищення повноти та покращення породного складу майбут -
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нього насадження. На вирубках створюють переважно часткові лісові культури з введенням 

головної породи, якої не вистачає, - дуба, ясена, модрини, сосни, ялини – по вікнах і прогалинах.  

На створення часткових культур витрачається значно менше садивного матеріалу, ґрунт 

обробляють лише місцями, що обходиться дешевше. Однак важче механізувати проведення 

агротехнічних прийомів, раніше й частіше треба проводити рубки догляду з метою видалення  

хащі та кореневих паростків листяних видів, які пригнічують введені насаджуванням головні 

породи. За складом часткові культури, як звичайно, одно- або двопородні, хоча в майбутньому 

разом із природним відновленням формують змішані деревостани.  

Які негативні сторони лісовідновних процесів слід зазначити:  

а) незадовільний стан або загибель лісових культур внаслідок недотримання агротехніки їх 

створення (обробіток ґрунту, насаджування, догляди);  

б) незадовільний стан або загибель  культур, створених на вирубках, внаслідок заглушення 

гущавиною малоцінних порід;  

в) відхилення від затвердженого проекту в схемах розміщення, змішування, у підборі порід, 

зменшення кількості посадкових місць;  

г) підбір порід без урахування відповідності їх типам лісорослинних умов і типам лісу; 

д) незадовільний стан і загибель лісових культур від випасу худоби та сінокосіння;  

е) створення культур під наметом лісу без дотримання технології видалення основного 

намету насадження.  
 

Дайте визначення поняття «рекультивація».  
 

Лісорозведення – це створення лісових культур на нелісових ділянках – староорних землях, 

пасовищах, площах меліоративного фонду – ярах, балках, рекультивованих землях. 

Лісорозведення відбувається тільки штучним шляхом – сіянням або насаджуванням, причому в 

усіх випадках необхідно створювати суцільні культури. На староорних землях створюють 

головним чином соснові культури з домішкою листяних, застосовуючи суцільний обробіток ґрунту 

з внесенням хімікатів для знищення личинок шкідників.  

Землі меліоративного фонду, які зазнали ерозії або де існує її загроза, потребують 

заліснення. Обробіток ґрунту тут частковий, використовувані породи мають потужну кореневу 

систему. Лісорозведення на таких категоріях площ досить складне і вимагає значних затрат.  
 

4.3. Види лісових культур. Розповідь.  
 

У процесі проектування лісокультурних заходів необхідно визначати основні критерії 

проведення робіт по штучному лісовідновленню або лісорозведенню по трьох основних 

напрямах: час створення лісових культур відносно рубки головного користування – до рубки 

деревостану (попередні лісові культури) або після його рубки (наступні лісові культури); принцип 

формування змішаного насадження залежно від наявності природного відновлення головних та 

супутніх порід (часткові або суцільні культури); початковий склад штучних насаджень, тип 

лісорослинних умов і цільове призначення (чисті або змішані лісові культури). Ефективність 

штучного лісорозведення визначається вибором виду, методу і способу створення лісових 

культур, а також їх типом. Вид лісових культур містить попередні та наступні культури.  

Попередні лісові культури створюються в насадженнях, які найближчим часом надійдуть у 

рубку. Їх формування починається під наметом стиглого деревостану і продовжується після рубки 

лісу як суцільних культур, створених на відкритих ділянках. Ці культури замінюють деревостани, 
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які надходять у рубку. При цьому виключена небажана зміна порід, скорочується термін 

вирощування нового покоління лісу, внаслідок чого підвищується продуктивність лісонасаджень .  

Попередні лісові культури (наприклад хвойних порід) доцільно створювати в малоцінних 

низькоповнотних розладнаних стиглих деревостанах берези, вільхи, осики. При цьому можна ви-

користати материнський намет деревостану для захисту культур від несприятливих екологічних 

умов у перші роки розвитку, зниження затрат на створення і вирощування культур. Поряд з цим 

існують певні труднощі використання механізації при обробітку ґрунту, насадженні та доглядах, 

конкуренція кореневих систем материнського деревостану, недостатня кількість світла під 

наметом, пошкодження, виснаження сіянців під час проведення лісосічних робіт, різке погіршення 

росту й біологічної стійкості при повному освітленні. Культури створюються 3-4 - річними 

саджанцями.  

Особливим видом лісовідновлення є реконструкція малоцінних молодняків, при якій відбу-

вається зміна складу насадження шляхом створення лісових культур із цінних у господарському 

відношенні порід. Якщо на вирубці сформувався молодняк із малоцінних порід з середньою 

висотою до 2,0 м і віком до п’яти років, то створюються суцільні або часткові лісові культури.  

Наступні лісові культури створюють і вирощують на вирубках після рубки деревостанів, де 

природне відновлення відсутнє або недостатнє. Такі культури можуть бути частковими або 

суцільними, чистими або змішаними. Часткові лісові культури утворюються на вирубках або 

інших категоріях лісокультурних площ, де природне відновлення недостатнє або в його складі 

переважають малоцінні породи. Вони разом із підростом утворюють насадження. Мета  таких 

культур – введення головної породи з таким розрахунком, щоб вона сформувала верхній ярус 

(основний намет) деревостану.  

Суцільні лісові культури створюються на ділянках, де природне відновлення відсутнє, або 

на ділянках, що не були під лісом (при лісорозведенні). У таких культурах деревні породи 

розміщуються рівномірно, що забезпечує їх перевагу в складі насадження. При цьому воно 

формується із рослин, що культивуються.  
 

Як ви вважаєте, які лісові культури можна назвати чистими?  
 

Чисті лісові культури – це штучні насадження з одного виду деревної чи чагарникової 

породи. Вони створюються тоді, коли лісорослинні умови відповідають вимогам лише однієї 

породи. Наприклад, на дуже сухих і сухих пісках (типи А0, А1) може рости лише сосна, в ольс-

болоті – лише вільха чорна, на засолених ґрунтах – в’яз.  

Змішані лісові культури – це насадження штучного походження, які складаються із двох 

або більше деревних чи чагарникових порід. Вони утворені головною, супутньою, підгінною, часто 

чагарниковими породами. Головна порода повинна утворити верхній ярус і дати основну, 

найбільш цінну масу деревини. Іноді на ділянці вводяться дві або навіть три головні породи, які 

повинні відповідати типу лісорослинних умов лісокультурної площі.  
 

4.4. Типи, способи, схеми змішування деревних порід та розміщення посадкових місць.  

Розповідь. 
  

Для вирощування однієї і тієї ж самої породи можна застосовувати різні способи, типи та 

схеми змішування залежно від видового складу насадження, біологічних і лісівничих власти-

востей порід, ступеня їх взаємодії протягом усього періоду лісовирощування, типу лісорослинних 

умов, густоти культур та агротехніки їх створення.  
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Порядок розміщення сіянців (саджанців) деревних і чагарникових порід на лісокультурній 

площі називається схемою змішування.  

Створення лісових культур відбувається в напрямку від простих схем змішування 

(змішування в рядах ) до складних (змішування рядами і в рядах). При цьому використовуються 

два типи змішування: деревно-чагарниковий – при чергуванні окремих посадкових місць 

чагарника і головної або супутньої породи та деревно-тіньовий – при почерговому введенні в 

ряди головної породи супутньої (тіньовитривалої), яка росте в другому ярусі і виконує роль 

підгону для головної породи.  

Одним із найбільш поширених способів змішування є кулісний, який використовується при 

можливому виникненні конкурентних взаємовідносин між породами і загрозі заглушення або виті-

снення зі складу насадження головних порід. Кулісний спосіб є найбільш перспективним також  із 

точки зору агротехніки створення лісових культур, догляду за ними та проведення необхідних 

лісівничо-біологічних заходів. При влаштуванні широких куліс мікрокліматичні умови в кожній з 

них наближаються до таких у чистих насадженнях. Тому не бажано висаджувати широкі куліси із 

таких порід як ясен, модрина, акація біла, оскільки ґрунт під ними швидко задернюється і лісорос-

линні умови погіршуються. Широкими 6-8-рядними кулісами повинна вводитися головна порода 

(наприклад, дуб звичайний), вузькими – 2-3-рядними – супутні підгінні або високопродуктивні 

швидкорослі, які теж можуть виконувати роль підгону (ялина, модрина, ялиця, дугласія та ін.).  

Успішно застосовуються ланковий або групово-ланковий способи змішування, коли супутні, 

рідше – чагарникові породи чергуються в рядах групами посадкових місць. При цьому краще 

зберігаються породи, що вводяться, і забезпечується краща мінералізація опаду та збагачення 

ґрунту (наприклад, при введенні дуба ланками в ряди сосни в типах В3ДС). У типах лісу, де 

спостерігається висока напруженість у взаємовідносинах між породами, використовується  

групово-ланковий спосіб змішування порід, який стоїть ближче до шахового. Останній за 

розміщенням посадкових місць більше відповідає природі лісу, збереженість деревних порід тут 

висока, але ускладнюється агротехніка створення таких культур, необхідно використовувати 

ручну працю. Шаховий спосіб змішування дає змогу сформувати змішані насадження з 

рівномірним розміщенням деревних порід різних видів на лісокультурній площі.  

Для змішування в рядах, а також змішування рядами потрібно ретельно підбирати деревні 

породи, які значно не відрізнялися б за темпами росту і розвитку, стимулювали б ріст одна одної 

або були індиферентними. Зокрема, недоцільно вводити в ряди дуба в свіжих типах черешню, 

ясен, в’яз. Липа або клен стимулюють ріст головної породи, сприяють більш швидкому зімкненню 

в рядах і між ними.  

Чисті та змішані лісові культури за розміщенням посадкових місць поділяються на рядові 

культури та культури біогрупами. У першому випадку культури висаджуються рядами, у другому – 

окремими групами, в кожній з яких вирощується кілька рослин. Біогрупи створюють переважно на 

площадках різних розмірів – по «вікнах» та прогалинах серед природного відновлення. Культури 

біогрупами застосовуються при створенні часткових культур на лісокультурних площах з 

груповим природним відновленням головних і супутніх порід. Рядовий спосіб використовується 

при створенні суцільних культур, а також часткових при рівномірному розміщенні природного 

відновлення. При цьому існує краща можливість механізувати садіння та інші агротехнічні заходи, 

ніж у культурах біогрупами, хоча останній спосіб більшою мірою відповідає природі лісу.  

Розмір шахівок, площадок, ланок повинен бути таким, щоб введена порода могла утворити 

стійкі біогрупи, а конкуренція з боку інших порід була б мінімальною.  
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Підбирати й змішувати породи необхідно з таким розрахунком, щоб вони мали достатню 

площу живлення, а супутні породи були б підгоном, сприяли б формуванню стовбурів та 

підвищенню продуктивності головної породи.  
 

4.5. Технічне приймання, інвентаризація та доповнення лісових культур.  
 

Проводиться комісією у складі представника лісогосподарського господарства, техніка-

лісівника, представника профспілкової організації не пізніше 10 днів з часу закінчення 

лісогосподарських робіт з метою визначення якості їх проведення та відповідності проекту 

лісових культур. Перевіряється якість підготовки ґрунту, при частковій підготовці – ширина смуг 

або розмір площадок із точністю до 0,1 м. Визначається метод і спосіб створення лісових 

культур, глибина садіння (сіяння), якість садивного матеріалу, густота насаджування, приблизна 

норма висіву. Правильність садіння визначається глибиною розміщення кореневої шийки, щільні-

стю засипання ґрунтом, розміщенням кореневих систем рослин. Не допускається загинати корені, 

залишати порожнини в зоні кореневих систем. Для визначення цих характеристик розкопують 10-

25 рослин. При створенні лісових культур методом сівби, перевіряють глибину залягання насіння 

та рівномірність висівання шляхом розкопування посівних стрічок на різних частинах ділянки.  

Розміщення посадкових місць заміряється в 10-20 - разовій повторності. Прямолінійність 

рядів та відповідність схеми змішування проекту визначається окомірно.  

Ділянки лісових культур, що не відповідають вимогам густоти насадження (сівби) культур, 

мають відхилення від запропонованого породного складу, технології створення, підлягають 

виправленню і повторному технічному прийманню. При наявності в проекті оптимального й 

максимально допустимого значення початкової густоти згідно з технологічними картами 

відхилення щодо кількості посадкових (посівних) місць від проекту допускається в межах 5-10%. 

Результати технічного приймання фіксуються у спеціальному акті.  

Інвентаризація лісових культур визначає наявність культур, їх площу і стан шляхом 

обстеження в культурі. Її здійснюють восени після закінчення періоду вегетації рослин, але не 

раніше першого вересня і не пізніше 15 жовтня. Інвентаризації підлягають усі види посадки і 

посіву лісу першого та другого року вирощування. Виконують її шляхом закладання пробних 

площ у місцях, що відображають загальний стан культур на даній площі.  

Показником якості лісових культур є їх приживлюваність, яка визначається відношенням 

кількості посадкових місць до загальної кількості, і виражається у відсотках.  

Кількість посадкових або посівних місць визначається за даними пробних ділянок, які (не 

менше 5% загальної площі) закладаються у вигляді витягнутих прямокутників або стрічок  і 

захоплюють по ширині не менше чотирьох рядів головної породи або повний цикл змішування 

порід. Стан культур оцінюється за їх зовнішнім виглядом з поділом на здорові, пошкоджені та 

відмерлі. Визначають також кількість відсутніх рослин. Відмерлі екземпляри видаляють із ґрунту і 

виявляють причину їх відпаду.  

У культурах, створених біогрупами, пробні ділянки не закладаються, а проводиться перелік 

у площадках, розміщених поблизу візирів, прокладених паралельно до довгої сторони ділянки 

або по її діагоналі.  

Загальний стан лісових культур визначається приживлюваністю, характером розподілу 

головної породи по площі, розвитком рослин відповідно до даних умов, наявністю 

фітозахворювань і ентомошкідників, пошкоджень худобою та дикими тваринами. На основі цих 

показників стан культур оцінюється як добрий, задовільний або незадовільний.  
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За результатами інвентаризації визначають розмір робіт по доповненню лісових культур.  

Доповнення бажано проводити сіянцями або саджанцями, вік яких відповідає віку створен-

ня культур.  

V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон». 

Бесіда.  

1. Перерахуйте методи й способи створення лісових культур. Охарактеризуйте їх.  

2. Які методи лісовідновлення ви знаєте? Охарактеризуйте природне, штучне та 

комбіноване лісовідновлення.  

3. Як формуються різні види лісових культур?  

4. Охарактеризуйте типи, способи, схеми змішування деревних порід та розміщення 

посадкових місць.  

5. Для чого і як проводиться технічне приймання та інвентаризація лісових культур?  

6. Якими критеріями визначається загальний стан лісових культур?  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про необхідність отриманих знань для 

ведення не тільки лісового господарства, а й у повсякденному житті.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Опрацювати конспект. Запропонувати свої методи і способи створення лісових та 

лісопаркових насаджень.  

 

Заняття 50  
 

Тема. Догляд за культурами до їх зімкнення. Сприяння природному відновленню 

лісу. Переведення лісових культур у покриту лісом площу.  

Мета. Вивчити комплекс агротехнічних та лісівничих заходів по догляду за культурами, 

навчитися визначати мету  такого заходу, сприяти природному відновленню лісу, ознайомити 

вихованців гуртка із технологією переведення лісових культур у покриту лісом площу, вимогами 

до переведення лісових культур основних лісотвірних порід по типу лісорослинних умов. 

Формувати екологічну компетентність.  

Обладнання. Таблиці: «Шкала оцінки лісових культур», «Показники переведення 

незімкнутих лісових культур у покриту лісом площу», довідники, підручники, посібники , 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Лісові культури, зімкнення, природне лісовідновлення, 

технології, показники переведення у покриту лісом площу, лісорослинні умови.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  
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Привітання. Перевірка забезпечення гуртківців роздавальним матеріалом. Визначення 

основних етапів заняття. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон». 

Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття «лісові культури».  

2. Охарактеризуйте процес зімкнення культур.  

3. В чому полягає догляд за лісовими культурами?  

4. Які види догляду за лісовими культурами ви застосовували ?  

5. Як, на вашу думку, впливає догляд на продуктивність лісових культур?  

6. Чи відрізняються технології догляду за лісом у різних фазах його розвитку і в різних 

лісорослинних умовах?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для формування лісових насаджень на науковій основі, ми повинні володіти технологіями 

агротехнічних та лісівничих заходів, усвідомлювати основну мету догляду, вміти переводити 

лісові культури у покриту лісом площу, використовуючи вимоги до переведення лісових порід, 

шкали їх оцінки та інтенсивності росту.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Домашні заготовки».  
 

4.1. Догляд за культурами до їх зімкнення.  
 

Вихованці гуртка пригадують способи догляду за культурами на землях ДЛФ, 

закріпленими за учнівським лісництвом. Вони роблять висновки, що догляд за лісовими 

культурами – це комплекс агротехнічних та лісівничих заходів, спрямованих на підвищення 

приживлюваності та інтенсивності їх росту. Перераховують ці заходи характеризуючи їх. 
 

Яка основна мета догляду за лісовими культурами?  
 

Керівник гуртка доповнює їхні виступи.  

Основна мета догляду за лісовими культурами – створення сприятливих умов для росту й 

розвитку, скорочення терміну їх зімкнення і переведення у покриту лісом площу, усунення 

негативного впливу трав’яної рослинності та гущавини другорядних порід. Агротехнічні та 

лісівничі догляди сприяють поліпшенню повітряного, водного, теплового режимів, а  також режиму 

живлення і освітлення лісових культур. Культури, в яких ґрунт задернілий, ростуть значно гірше, 

ніж культури з розпушеним і чистим від бур’янів ґрунтом. Основна маса коріння трав’яних рослин 

розміщується у верхніх, найбільш родючих горизонтах, тому від задерніння насамперед 

страждають дерева з поверхневою кореневою системою – ялина, ясен та інші. Однак слід 

обережно використовувати ґрунтообробні знаряддя при обробітку міжрядь. Необхідно залишати 

50-сантиметрову захисну зону по обидва боки від ряду, де догляд здійснюється вручну.  

Відповідність розвитку кореневої системи рослин розміру наземної частини є основним 

фактором успішного їх росту. Тому пошкодження коріння, особливо бічного, знижує інтенсивність 

росту рослин, призводить до виникнення кореневої гнилі, що в кінцевому підсумку різко знижує 

стійкість насадження. У зв’язку з цим рекомендується в перші два роки після посадки обробляти 

міжряддя на глибину 8-10 см, а в наступні роки – не глибше 4-6 см.  

Лісові культури, що створюються на свіжих вирубках з частковим обробітком ґрунту, в перші 

два-чотири роки інтенсивно заростають хащами м’яколистяних порід – осики, берези, вільхи та 

верби. Лісівничі та агротехнічні догляди мають на меті усунення негативного впливу на культури 

природного відновлення другорядних порід.  
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Агротехнічний догляд за лісовими культурами є головним фактором  швидкого зімкнення 

та формування насадження. Він передбачає оправку сіянців або саджанців після садіння 

механізованим способом а також післядії на них несприятливих погодних умов (розмиву або 

видування ґрунту, витискання морозами); розпушування ґрунту з одночасним видаленням у 

рядах і міжряддях трав’янистої рослинності, самосіву та гущавини другорядних порід; 

скошування, приминання або прикачування трав’яної рослинності в осінній період в рядах і 

міжряддях культур; використання гербіцидів для пригнічення  розвитку небажаної трав’яної  та 

деревної рослинності.  

У регіонах з багатими лісорослинними умовами трав’яний покрив розвивається бурхливо, 

природне відновлення малоцінних порід є інтенсивним, тому кількість доглядів за лісовими 

культурами та їх тривалість відносно великі.  

Доцільно використовувати міжряддя для вирощування сільськогосподарських культур, 

внаслідок чого скорочуються витрати на догляд за лісовими культурами, поліпшується ріст 

деревних порід, підвищується ефективність використання лісової площі. На важких ґрунтах 

культури можуть витискатися при настанні заморозків, тому слід утримуватись від розпушування 

та прополювання їх у другій половині вегетаційного періоду.  

Для догляду за лісовими культурами використовують спеціальну техніку. Робочі органи 

машин повинні забезпечувати високоякісний обробіток ґрунту та повне знищення трав’яної 

рослинності. Глибину обробітку ґрунту слід регулювати залежно від типу лісорослинних умов, 

фізико-механічних властивостей ґрунту, характеру розміщення кореневих систем порід, наявності 

тих чи інших факторів. Техніка не повинна пошкоджувати наземну частину лісових культур.  

Найбільш «безпечним» доглядом за культурами в рядах і захисних зонах є ручний. 

Водночас він є низькопродуктивним і трудомістким. Використовувані культиватори не повинні 

пошкоджувати наземну частину та кореневу систему деревних порід. Вони є ефективними при 

незначній забур’яненості культур, тому догляди у рядах та захисних зонах слід проводити часто, 

не допускаючи сильного заростання. В основному застосовують 10-разовий догляд за 

культурами протягом чотирьох років: 1-й рік – 2, 2-й – 3, 3-й – 3, 4-й – дворазовий. У культурах, 

створених саджанцями, кількість доглядів скорочується до шести протягом трьох років. Кількість 

доглядів можна скоротити, застосувавши поряд з фізичними хімічні методи боротьби з трав’яною 

рослинністю, використовуючи гербіциди.  

Кількість, тривалість та строки догляду при використанні хімічних методів боротьби 

визначаються типом лісорослинних умов, способом обробітку ґрунту, методом і способом 

створення лісових культур, віком садивного матеріалу, видовим складом насадження, погодно -

кліматичними умовами, біологічними властивостями деревних порід, цільовим призначенням 

майбутнього насадження та економічними умовами.  

Лісівничий догляд – освітлювання і прочистка – запобігає заглушуванню та затіненню лісо-

вих культур хащами малоцінних порід шляхом суцільного або часткового видалення деревної ро-

слинності на лісокультурних площах, а також регулює склад і густоту майбутнього деревостану.  
 

4.2. Переведення лісових культур у покриту лісом площу. Розповідь.  
 

Щорічно проводиться обстеження культур і переведення їх у покриту лісом площу за 

п’ятьма основними показниками: достатня кількість і рівномірне розміщення головної породи на 

лісокультурній площі; настання стадії зімкнення крон у рядах і міжряддях; загальна висота 

культур; приріст по висоті за останній рік; відсутність потреби у доглядах за ґрунтом. Лісові 
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культури, які досягли певних лісівничо-таксаційних показників, підлягають переведенню у покриту 

лісом площу. Висота дерев, які переводяться у покриту лісом площу, повинна перевищувати 

висоту снігового і трав’яного покриву. Для конкретних порід існують показники по висоті, які не 

повинні бути нижчі: для сосни, ялини, ялиці, дуба – 1,0 м, ясена, берези – 1,5 м, модрини – 2,0 м, 

тополі – 3,0 м. Для темнохвойних порід, якщо відсутня загроза заглушення їх трав’яною 

рослинністю, наведений показник по висоті може бути знижений на 30%.  

Лісові культури, що переводяться у покриту лісом площу, повинні мати приріст по висоті за 

останній рік не нижчий, ніж за попередні два-три роки, або не нижчий від середнього для даних 

лісорослинних умов.  

Процес зімкнення крон свідчить про здатність лісових культур перемогти трав’яну 

рослинність і створити лісову обстановку на ділянці. Зімкнення крон досягається як за рахунок 

введених, так і за участю природного відновлення головних і супутніх порід.  

Лісові культури підлягають переведенню в покриту лісом площу при таких умовах:  

1. Якщо лісові культури зімкнулись у рядах і перебувають на стадії зімкнення у міжряддях 

на ділянках з суцільним обробітком ґрунту, а також з обробітком ґрунту смугами (терасами) для 

двох і більше рядів деревно-чагарникових порід при суцільних насадженнях без попереднього 

обробітку ґрунту. Культури з шириною міжрядь понад 3,0 м можна переводити в покриту лісом 

площу до настання стадії зімкнення крон у міжряддях.  

2. Якщо культури зімкнулися в рядах на ділянках з частковим обробітком ґрунту смугами, 

борознами чи терасами для одного ряду деревно-чагарникових порід.  

3. При частковому обробітку ґрунту площадками:  

а) якщо культури зімкнулися в рядах не менше ніж на 80% при рядовому розміщенні 

площадок у кількості понад 5 тис. шт./га розміром 0,6×0,6 м;  

б) якщо лісові культури перебувають у стадії зімкнення  по головній породі або з 

навколишнім природним відновленням супутніх порід при квадратному розміщенні, а також при 

рядовому з кількістю площадок до 5 тис. шт./га розміром 0,6×0,6 м;  

в) якщо культури зімкнулись у площадках при обробітку ґрунту  площадками розміром не 

більше 0,6×0,6 м з висаджуванням або висіванням у кожну не менше трьох сіянців.  

4. При наявності на лісокультурних площах личинок хруща або інших шкідників насадження 

переводиться у покриту лісом площу після повного зімкнення у рядах і міжряддях.  

Переведення лісових культур у покриту лісом площу планується на основі даних 

інвентаризації на другий рік після створення насадження. Усі культури, що збереглися, 

намічаються для переведення відповідно до строків, розроблених місцевими лісовими органами. 

Строк зімкнення лісових культур становить у середньому три-сім років.  

У натурі підбирають місця закладання пробних ділянок, які відображають загальний стан 

лісових культур з таким розрахунком, щоб там розмістилося 100-150 дерев головної породи. 

Пробна ділянка закладається паралельно найбільшій стороні виділу у вигляді смуги, що 

захоплює не менше  чотирьох рядів головної породи і не менше повного циклу змішування порід. 

З метою одержання достовірних даних на ділянках площею понад 3 га необхідно закладати не 

менше трьох пробних площ. Для визначення приживлюваності і росту лісових культур пробні 

ділянки повинні охоплювати не менше 5% загальної площі культур до 3 га, 4% - до 4-5 га, 3% - до 

6-10 га, 2% - при площі ділянки культур понад 10 га.  

На ділянках площею до 1 га закладається одна, а при площі до 3 га – дві пробні ділянки.  
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З метою визначення збереження лісових культур на пробних ділянках проводиться 

суцільний перелік дерев. Середню висоту і середній приріст за поточний рік визначають на основі 

вимірювання цих параметрів у кожного десятого саджанця головної породи.  

Ступінь зімкнення у рядах і міжряддях, наявність «вікон» унаслідок відпаду визначається 

окомірно і виражається у відсотках. Результати спостережень заносяться в облікову відомість.  

Якщо на ділянці ростуть різні за станом культури, то в лісопокриту площу можуть 

переводити лише ті, які повністю відповідають поставленим вимогам.  

З метою визначення придатності насаджень для переведення у покриту лісом площу та 

ефективності лісокультурних робіт визначають клас якості культур. Показники, які на 20% і біль-

ше перевищують показники культур для першого класу якості, характеризують культури доброго 

стану. Лісові культури,  які не відповідають вимогам другого класу якості, вважаються браком.  

У лісових культурах, що переводяться в покриту лісом площу, головна порода не повинна 

затінюватися природним відновленням супутніх порід або трав’яною рослинністю. Висота дерев 

другорядних порід у культурах першого класу якості не повинна перевищувати 0,5, другого – 0,7 

показника середньої висоти дерев головної породи.  

Якщо головна порода пригнічується хащею м’яколистяних порід, лісові культури переводять 

у покриту лісом площу після проведення рубки догляду, при якій другорядні породи повністю 

видаляються в зоні 1,0-1,5 м по обидва боки ряду головної породи. Культури, показники яких 

відповідають вимогам стандарту, можуть бути переведені в лісопокриту площу раніше віку.  

Якщо якість лісових культур нерівномірна по площі виділу, то допускається поділ його на 

окремі ділянки відповідно до визначених класів лісових культур. При цьому, площа виділу 

культур, що загинули, не повинна бути меншою 0,5 га, а культур першого і другого класу якості, 

одержаних в результаті поділу, не менше 3,0 га.  

            Таблиця.   

Вимоги до переведення лісових культур основних лісоутворюючих порід  

у покриту лісом площу по типах лісорослинних умов  

Порода Групи 
типів лісо 
рослинних 

умов 

Вік 
лісових 
культур, 

років 

Клас 
якості 

Ширина 
міжрядь, 

м, не 
більше 

Наявність 
життєздат-
них дерев, 
тис. шт./га, 
не менше 

Висота 
дерев, 
м, не 

менше 

1 2 3 4 5 6 7 

Зона широколистяних лісів  

Дуб 
звичайний 

Судіброви 
і діброви 
свіжі та 
вологі 

7 1 
2 

3,0 
3,0 

5,0 
3,5 

1,4 
1,0 

Ялина 
звичайна 

Субори 
свіжі 

7 1 
2 

3,5 
3,5 

4,0 
2,5 

1,4 
1,1 

Сугруди 
свіжі 

7 1 
2 

3,5 
3,5 

4,0 
2,5 

1,6 
1,2 

Сосна 
звичайна 

Бори та 
субори сухі 

6 
 

1 
2 

2,5 
2,5 

6,4 
4,0 

1,1 
0,8 

Бори та 
субори 
свіжі та 
вологі 

          6         1 
2 

 

 3,0 
 3,0 

 

4,0        
2,5 

 

1,3 
1,0 
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Сугруди 
свіжі та 
вологі 

         6         1 
        2 

 

2,5 
2,5 

 

           4,3 
2,7 

 

1,5 
1,2 1,51,2 
 

Бори сирі           6  1-2 3,0 5,3 -3,3 1,2 -1,0 

Субори 
сирі 

6 1 
2 

3,0 
3,0 

4,0 
2,5 

1,4 
1,1 

Зона Лісостепу 

Дуб 
звичайний 

Діброви 
сухі 

6 
 

1 
2 

3,0 
3,5 

3,8 
3,2 

1,3 
1,0 

Діброви 
свіжі та 
вологі 

6 1 
2 
 

3,0 
3,5 

3,8 
2,2 

1,6 
1,2 

Сосна 
звичайна 

Бори сухі 6 1-2 3,0       3,8- 2,3 1,2-0,9 

Субори 
сухі 

         6 
 

1 
2 

3,0 
3,0 

3,8 
2,3 

1,4 
1,0 

Сугруди 
сухі 

6 
 

1 
2 

3,0 
3,5 

3,8 
2,3 

1,7 
1,2 

Бори свіжі 6 1-2 3,0-3,5       3,8-2,3 1,4-1,1 

Субори 
свіжі та 
вологі 

         6 
 
 

1 
2 
 

3,0 
3,5 
 

3,8 
2,3 
 

1,6 
1,2 

 

Сугруди 
свіжі та 
вологі, 
груди сухі 

 
6 

1 
2 

3,5 
4,0 

3,3 
2,0 

1,9 
1,4 

  

Лісові культури, які не відповідають вимогам першого і другого класу якості, не підлягають 

переведенню у покриту лісом площу.  

Існує також шкала оцінки успішності росту лісових культур для переведення їх у лісопокриту 

площу по чотирьох категоріях.  

            Таблиця.  

Шкала оцінки лісових культур  

Оцінка 
лісових 
культур 

Незімкнуті культури Зімкнуті 
культури, 

переведені в 
лісопокриту 

площу 

Основний показник – відсоток 
приживлюваності 

Додаткові умови 

На землях 
ДЛФ 

На пісках, 
ярах 

Добра 95-100 93-100 Відповідність 
породного складу 

типу лісорос-
линних умов та 

дотримання 
технології робіт 

Стан 
оцінюється 
при повноті 
насадження 

0,8-1,0 

Задовіль-
на 

24-94 26-92 ------------------- 0,6-0,7 

Незадові-
льна 

26 -100 26-100 Культури створені 
з відхиленням від 
запроектованої 

технології:  
а) по кількості 
посадкових місць;  

0,4 -0,6 
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б) невідповідність 
породного складу 
типам лісорослин-
них умов 

Культури, 
що загину-

ли 

25% і менше 25% і менше Крім повноти, при 
оцінці успішності 
лісових культур 

враховується також 
їх санітарний стан 

0,3 і менше 

 

На основі діючих вказівок по лісовідновленню визначають необхідну кількість на час 

переведення в покриту площу екземплярів головної породи, яка повинна забезпечити 

формування високопродуктивного і стійкого насадження з перевагою у складі головної породи. 

 При цьому береться до уваги співвідношення між початковою густотою лісових культур і 

густотою їх на період переведення у покриту лісом площу.  

Лісові культури, що задовільняють вимоги до лісовідновлення, характеризуються доста-

тньою кількістю екземплярів головної породи, підлягають переведенню у покриту лісом площу.  
 

                    Таблиця.  

Показники переведення незімкнутих лісових культур у покриту лісом площу 
 

Головна 
порода в 
лісових 

культурах  

Кількість 
посадкових 
місць голов-
ної породи, 
рівномірно 
розміщених 
на площі, 
тис. шт./га  

Мінімальна 
середня ви-
сота куль-

тур, м 

Мінімальний 
ступінь зім-
кненя куль-
тур у рядах, 

%  

Середній 
річний 

приріст по 
висоті за 

останні три 
роки, м  

Вік переве-
дення незім-
кнутих куль-
тур у покри-

ту лісом 
площу, років  

Сосна 2,5-4,5 1,0 60-70 0,30-0,35 5-6 

Ялина 3,0-4,0 1,0 70-80 0,20-0,25 6-7 

Модрина  2,5-4,5 2,0 60-70 0,30-0,35 5-6 

Дуб 2,7- 3,3 1,0 70-80 0,20-0,30 5-6 

Ясен 3,5 1,5 60-70 0,30-0,35 5-6 

Береза 4,4 1,5 60-70 0,30-0,35 5 

Вільха  3,1-3,3 1,0 70-80 0,20-0,30 4-5 

Тополя 0,6 3,0 60-70 0,50-0,55 3 
 

На лісові культури, що переводяться у лісопокриту площу, складається акт. На підставі 

цього акту вносяться відповідні записи до книги обліку лісових культур і обліку лісового фонду, а 

також у таксаційні описи.  

Культури, не переведені в зазначений термін у лісопокриту площу, підлягають обліку і 

показуються окремим пунктом у книзі обліку лісового фонду. 

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Перерахуйте агротехнічні заходи спрямовані на підвищення приживлюваності.  

2. Яка основна мета догляду за лісовими культурами?  

3. Які агроприйоми використовуються на свіжих вирубках?  
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4. Який догляд за лісовими культурами вважається «безпечним», які його переваги і 

недоліки?  

5. Які прийоми і методи можна віднести до лісівничого догляду?  

6. Назвіть основні показники обстеження при переведенні культур у покриту лісом площу.  

7. При яких умовах лісові культури підлягають переведенню в покриту лісом площу?  

8. Які вимоги існують при переведенні лісових культур основних лісотвірних порід у покриту 

лісом площу?  

9. Охарактеризуйте шкалу оцінки лісових культур.  

VІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка  самостійно роблять висновки про те, що догляд за лісовими культурами 

це комплекс агротехнічних і лісівничих заходів, спрямованих на підвищення приживлюваності та 

інтенсивності їх росту, основною метою якого є створення сприятливих умов для їх росту й 

розвитку, скорочення терміну зімкнення і переведення культур у покриту лісом площу, усунення 

негативного впливу трав’яної рослинності та гущавини другорядних порід.  

При переведенні лісових культур у покриту лісом площу потрібно дотримуватися основних 

показників із врахуванням лісорослинних умов.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Повторити з курсу хімії матеріал про мінеральні добрива, дізнатися, які з них 

використовуюються для вирощування сільськогосподарських рослин у домашньому господарстві.  

 

Заняття 51  
 

Тема. Використання добрив. Реконструкція малоцінних насаджень лісокультурними 

методами. Заліснення еродованих земель. Створення та вирощування лісових культур у 

лісогосподарських районах. Введення у лісові культури порід-інтродуцентів.  

Мета. Закріпити знання про мінеральні добрива, вивчити застосування добрив при 

створенні лісових культур та догляді за ними до зімкнення крон, ознайомитися з технологією 

реконструкції малоцінних насаджень із введенням в лісові культури порід-інтродуцентів. Вивчити 

методику заліснення еродованих земель, створення та вирощування лісових культур у різних 

лісогосподарських районах. Формувати природничу та математичну компетентності.  

Обладнання. Колекція мінеральних добрив, фізична карта України, схема лісорослинниго 

районування, карта-схема базового лісогосподарського підприємства, роздавальний та 

дидактичний матеріал, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Мінеральні добрива, малоцінні насадження, еродовані 

землі, лісогосподарські райони, породи-інтродуценти, реконструкція, лісокультурні методи.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  
І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  
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Хід заняття 
І. Організаційний етап.  

Привітання. Створення робочої атмосфери. Повідомлення теми та мети заняття. 

Забезпечення роздавальним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон». 

Бесіда.  

1. Які добрива називаються мінеральними?  

2. Які мінеральні добрива ви вивчали на уроках хімії?  

3. Визначте у запропонованій колекції мінеральні добрива за зовнішнім виглядом.  

4. Що вам відомо про технології використання мінеральних добрив? Під які культури і в яких 

фазах розвитку вносяться азотні (нітратні), фосфатні та калійні добрива?  

5. Пригадайте технологію застосування мінеральних добрив при вирощуванні посадкового 

матеріалу.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

На площах, що вийшли з-під сільськогосподарського користування, еродованих та інших 

бідних на поживні речовини землях вирощувати продуктивні насадження без застосування 

добрив практично неможливо, тому ми повинні вивчити характеристику найбільш поширених 

мінеральних добрив, технологію їх використання, а також ознайомитися з методиками 

реконструкції малоцінних насаджень, заліснення еродованих земель лісокультурними методами. 

Навчитися створювати та вирощувати лісові культури у лісогосподарських районах із введенням 

порід-інтродуцентів.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Використання добрив. Розповідь з елементами бесіди.  
 

З якою метою вносять мінеральні добрива під сільськогосподарські культури? 
 

Внесення добрив поповнює запаси поживних речовин у ґрунті, збільшує вміст у ньому 

легкозасвоюваних форм азоту, фосфору та  калію, сприяє підвищенню стійкості рослин до 

несприятливих умов навколишнього середовища та хвороб, поліпшує приживлюваність та ріст 

рослин, внаслідок чого зімкнення культур настає раніше, а значить, зменшується кількість 

агротехнічних доглядів. 

За даними А.І. Ахромейка, мінімальний запас поживних речовин у ґрунті, при якому деревні 

породи можуть нормально рости і розвиватися, становить: К2О – 10 мг, Р2О5 – 20 мг,  рухомих 

форм N2 - 10 мг на 100 г ґрунту. Ґрунти, які містять меншу кількість поживних речовин, 

потребують удобрення.  

Рослини виносять із ґрунту велику кількість поживних речовин, тому, для нормального їх 

росту ці запаси потрібно поповнювати, вносячи мінеральні та органічні добрива.  
 

На які види поділяються мінеральні добрива в залежності від вмісту поживних речовин.  
 

Отже, мінеральні добрива за вмістом поживних речовин поділяються на азотні (нітратні), 

фосфатні та калійні. Існують ще й комплексні мінеральні добрива з різним співвідношенням 

елементів та мікродобрива. Останні складаються із мікроелементів, які вносяться в ґрунт у 

незначних дозах, але їх відсутність різко знижує інтенсивність росту. Серед органічних добрив 

ефективні перегній, пташиний послід, торф, осади стічних вод, зелені добрива. Високий ефект 
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дає внесення на поверхню ґрунту 40-60 т/га  торфу. Внесення невеликої кількості (10-15 т/га) 

торфу безпосередньо в смуги при їх нарізуванні теж дає позитивні наслідки, але при 

нерівномірному внесенні основна маса коріння дерев формується в місцях, де внесено торф, що 

негативно впливає на продуктивність і стійкість деревних порід.  

Бактеріальні добрива використовують у формі нітрагіну, азотобактерину та 

фосфоробактерину.  

У чистих насадженнях спостерігається однобічний винос поживних речовин, крім того, він 

значно переважає повернення їх у ґрунт з органічним опадом. Тому в певний період, здебільшого 

в жердняковому віці, дерева сильно відчувають нестачу поживних речовин, що зумовлює 

затримку росту. У чистих насадженнях завжди виникають більш напружені умови живлення, ніж у 

змішаних.  

Зі збільшенням віку рослин потреба в поживних речовинах зростає, досягаючи максимуму в 

середньовікових деревостанах, після чого знижується. У цей період поповнення ґрунту 

поживними речовинами за рахунок опаду досягає максимуму, а отже, створюються сприятливі 

умови для розвитку нового покоління лісу.  

Загальна схема внесення мінеральних добрив у різних лісорослинних умовах складається 

із кількох етапів. Перше внесення добрив відбувається під час обробітку ґрунту під лісові 

культури. Склад мінерального добрива підбирається на основі матеріалів ґрунтово-типологічного 

обстеження лісів. До зімкнення культур переважно вносять двічі-тричі азотні та калійні добрива. 

На стадії жердняка дво-, триразово вносять повне мінеральне добриво (N60-100, P90, K40-60 в діючій 

речовині). У пристигаючих насадженнях рекомендується дворазове внесення азотного добрива 

(100-120 кг/га в д.р.) з інтервалом у 10 років. У цей період внесення мінеральних добрив 

найбільш ефективне.  

Мінеральні добрива вносять рівномірним розсіюванням по поверхні ґрунту: для культур 1-2 

річного віку на відстані 5-10 см від стовбура, 3-5 річного – 10-20 см.  

В однорічні культури сосни слід вносити азотне добриво з розрахунку 5 г аміачної 

(амоніачної) селітри на одну рослину, в два прийоми. На третій рік життя культур - вносять повне 

мінеральне добриво: азотне – 10 г амоніачної селітри в два прийоми, в кінці весняного періоду – 

фосфатне, з 12 г гранульованого суперфосфату, і калійне – 4 г 40% калійної солі (KCl) на одну 

рослину.  

Потреба лісових насаджень в азоті приблизно така ж, як і в зернових культур, в кальції - 

значно більша, в фосфорі і калії – менша. Листяні породи, особливо тополі, використовують 

значно більше поживних речовин, ніж хвойні. Крім того, дія внесених мінеральних добрив триває 

лише 5-8 років. Великий відсоток  добрив перехоплюється підліском, живим ґрунтовим покривом, 

що знижує коефіцієнт корисної дії. Значна частина внесених добрив припадає на інші 

непродуктивні витрати: газоподібні втрати (особливо азоту), перетворення поживних речовин у 

недоступну для рослин форму. При внесенні значна частина добрив вимивається і виноситься з 

ґрунту, тому кращими строками внесення мінеральних добрив є весна, коли закінчується стікання 

талих вод. Лише відносно невелика частина добрив використовується деревними породами. 

Використання добрив за 1-2-річний період їх дії для лісових насаджень різного складу становить: 

по азоту 11-48% , по фосфору – 2-8% і по калію – 8-22%.  

Існує кілька методів визначення потреби рослин в елементах мінерального живлення.  

Візуальний метод – ґрунтується на зовнішніх ознаках рослин. Наприклад, при недостатній 

кількості азоту листя стає світло-зеленим або навіть жовтим, кінчики хвоїнок жовкнуть, 
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зменшуються їх розміри і приріст, послаблюється плодоношення. При нестачі фосфору хвоя 

набуває фіолетового відтінку, нестача калію призводить до утворення листків неправильної 

форми з бурими плямами.  

Метод рослинної діагностики базується на визначенні елементів живлення безпосередньо 

в листі або хвої як органах, що найбільш тонко реагують  на умови ґрунтового живлення. У 

насадженнях, що мають високу продуктивність, кількість елементів живлення близька до 

оптимальної. За відхиленнями від оптимального значення виявляють, якого елемента живлення 

потребують рослини.  

Балансовий метод ґрунтується на теорії виносу елементів живлення з ґрунту за весь період 

росту рослин і дає приблизні дані.  

Метод ґрунтових аналізів теж дає загальну картину запасів поживних речовин у ґрунті, 

оскільки чіткого зв’язку між запасом та продуктивністю насадження не виявлено. Зазвичай, 

суглинкові ґрунти бідні на фосфор, а легкі піщані та супіщані – на азот і калій.  

Метод водних культур дає змогу визначити необхідність для живлення рослин окремих 

елементів, оптимальної дози поживних речовин для молодих деревних порід.  

Метод піщаних культур у вегетаційному посуді є найбільш точним і дає достовірні дані 

потреб рослин у тих чи інших елементах мінерального живлення.  

Діагностика умов живлення по рослинах-індикаторах є традиційним методом, хоча 

індикатори часто відображають лише родючість верхнього шару ґрунту. Однак, за їх видовим 

складом можна успішно визначити наявність чи відсутність у ґрунті тих або інших елементів 

живлення. Так, ознакою азотного голодування є відсутність на вирубках рослин-нітрофікалів – 

малини, ожини, суниці, аконіту. Показниками багатих ґрунтів є кропива, вороняче око, копитняк; 

бідних – біловус стиснутий, щучник, нечуйвітер волохатий та ін.  

Доступним і ефективним способом підвищення життєвого потенціалу лісових культур є 

використання біологічного способу підвищення родючості лісових ґрунтів. Для цієї мети висівають 

люпин багаторічний: а) до закладання лісових культур; б) водночас із садінням; в) після 

закладання культур, але до періоду зімкнення крон. При цьому слід пам’ятати, що коли не буде 

проведений догляд за однорічними культурами сосни, то люпин пригнічуватиме її ріст і 

погіршуватиме приживлюваність.  

Крім люпину, для підвищення родючості ґрунту в умовах борів та суборів у соснові 

насадження вводяться листяні породи, які також підвищують стійкість цих культур.  
 

4.2. Реконструкція малоцінних насаджень лісокультурними методами. Розповідь.  
 

Невдалий підбір порід, неправильне застосування технології створення насаджень, 

затримка зі створенням лісових культур на вирубках призводить до формування молодняків із 

паростків та самосіву малоцінних порід – осики, берези, верби. У таких насадженнях необхідна 

реконструкція лісокультурними методами.  

Фонд реконструкції утворюють:  

а) низькоповнотні (0,3-0,4) молодняки та середньовікові насадження малоцінних і другоряд-

них порід, що не відповідають типу лісу, незалежно від повноти, а також розладнані низько -

повнотні молодняки та середньовікові насадження головних порід, що відповідають типам лісу;  

б) малоцінні молодняки;  

в) природні насадження у незадовільному стані;  

г) чагарникові гущавини;  
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д) малоцінні насадження на заболочених землях, що підлягають осушенню;  

е) насадження м’яколистяних порід віком до 20 років в умовах, де можуть рости цінні та 

високопродуктивні деревостани;  

є) низькоповнотні та низькопродуктивні молодняки дуба, бука, ясена, модрини в 

несприятливих умовах місцезростання;  

ж) корінні насадження віком до 20 років, але не при достатній їх участі в складі;  

з) порослеві деревостани  віком понад 10-15 років при інтенсивному веденні лісового 

господарства, коли необхідно перевести низькостовбурні деревостани у високостовбурні.  

Основним фондом реконструктивних заходів є малоцінні грабняки, березняки та вільшняки 

віком до 20 років, які виникли природним шляхом у невластивих їм типах лісорослинних умов.  

Малоцінні молодняки здебільшого представлені чистими насадженнями м’яколистяних 

порід, а також з невеликою домішкою сосни, дуба, ясена, модрини та інших цінних порід, що й 

визначає метод проведення реконструктивних заходів. У першому випадку проводиться суцільна 

рубка або вирубування коридорами з введенням у них головних порід, у другому – часткова 

рубка з видаленням верхнього намету. При наявності життєздатної хащі чи насіннєвого віднов-

лення в недоступній кількості можливе їх ущільнення шляхом введення біогруп цінних порід 

рядами або площадками.  

В А2-3 – чисті культури сосни, в В2-3 – чисті культури сосни рядами або площадками, а також 

мішані культури сосни й дуба, у С2-3 – мішані сосново-дубові, у D2-3 – мішані культури дуба, ясена, 

модрини.  

В реконструкцію недоцільно призначати березові насадження, які ростуть у бідних сильно 

зволожених умовах, непридатних для вирощування більш цінних деревостанів.  

Залежно від стану, складу, форми, повноти й віку насаджень розрізняють наступні способи 

реконструкції: суцільна рубка; кулісний спосіб; прорубування коридорів; прибирання верхнього 

намету; ущільнення низькоповнотних молодняків шляхом введення більш цінних порід.  

Суцільна рубка застосовується з метою повної заміни існуючого деревостану з низькими 

лісівничими, захисними, господарськими функціями. Площі повністю очищають від дерев та 

чагарників і закладають культури відповідно до типу лісорослинних умов і типу лісу.  

Кулісний спосіб застосовується при реконструкції насаджень, коли повна вирубка їх 

недоцільна. Наприклад, у дібровах сформувалось багато похідних грабняків. У такому випадку 

через 4–6 м прорубують смуги такої ж ширини, де вводять два-три ряди головної породи – дуба 

звичайного.  

При коридорному способі реконструкції в молодняках висотою 1,5–2,0 м прокладають смуги 

шириною 0,7–1,0 від висоти підросту з відстанню між центрами смуг 4–6 м, з розміщенням по 

центру кожної смуги одного ряду саджанців головної породи. У кулісах, що залишилися, 

систематично проводиться  омолодження супутніх порід.  

Куртинний спосіб використовується при реконструкції насаджень з нерівномірною 

повнотою незалежно від віку, у складі яких є головні породи. Головні, а також супутні породи 

вводяться окремими групами на галявинах та  прогалинах.  

Реконструкція малоцінних насаджень дає позитивні результати лише у випадку проведення 

своєчасних наступних доглядів за створеними лісовими культурами. Якщо догляди відсутні, 

створена культура сильно пригнічується гущавиною малоцінних порід і введені породи 

випадають зі складу насадження.  
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Формування високопродуктивних насаджень із переважанням у складі цінних порід 

забезпечується проведенням рубок догляду.  

При реконструкції застосовують наступні способи обробітку ґрунту: 

1) обробіток незадернілих ґрунтів фрезами, або розпушування за допомогою плугів, 

культиваторів і борін;  

2) суцільна оранка з наступною культивацією і боронуванням;  

3) створення смуг різної ширини плугами з подальшим дискуванням;  

4) обробіток ґрунту площадками та ямками;  

5) створення мікропідвищень шляхом нарізування скиб і борозен лісовими плугами.  
 

4.3. Заліснення еродованих земель. Розповідь.  
 

Які землі відносяться до еродованих?  
 

На території України значна частина меліоративного фонду представлена крутими 

берегами балок і річок, яружними землями. Деякі з них продовжують руйнуватися, а продукти 

змиву потрапляють у річки та водоймища, знижуючи родючість заплавних земель і замулюючи 

водні об’єкти.  

На землях ДЛФ різко виражена ерозія ґрунтів спостерігається досить рідко. На крутих 

схилах, де відсутня густа трав’яна рослинність, у період злив відбувається змив ґрунту. У 

держлісфонді є значна кількість ярів, але завдяки протиерозійній дії насаджень розвиток їх не 

відбувається. Ерозійні процеси більш яскраво виражені на землях сільськогосподарського 

користування, внаслідок чого деякі площі стають непридатними для використання.  

Відверненню водної ерозії і раціональному використанню еродованих земель сприяє їх 

заліснення, тобто створення полезахисних та яружно-балкових насаджень. Вони виконують 

протиерозійні функції, захищають береги річок та водоймищ від розмиву. Разом з тим, еродовані 

землі як об’єкт меліорації є дуже складними, що зумовлено відмінностями їх геологічної будови, 

термічного і гідротермічного режимів, різноманітністю ґрунтових умов, неможливістю 

застосування машин і механізмів.  

Лісомеліоративним заходам на крутосхилах та яружно-балкових землях повинні передувати 

роботи по відверненню подальшого їх руйнування і підготовці до проведення лісокультурних 

заходів. Одним із напрямків лісомеліорації є використання процесів природного заліснення.  

Асортимент деревних та чагарникових порід визначають з урахування цільового 

призначення створюваного насадження і конкретних лісорослинних умов даної ділянки.  

Лісові насадження, створені на еродованих землях, повинні бути біологічно стійкими та 

довговічними і мати господарське значення. Підбираючи породи для заліснення, необхідно 

враховувати їх вимогливість до догляду за ґрунтом, надаючи перевагу найбільш стійким до 

несприятливого ґрунтово-гідрологічного режиму  породам.  

З метою підвищення ґрунтозахисної та ґрунтополіпшувальної дії меліоративних насаджень, 

до їх складу вводять чагарники.  

Найбільш поширеними породами, що використовуються при  залісненні еродованих земель 

є: акація біла, дуб звичайний, груша лісова, клен гостролистий, ясен зелений, сосна звичайна та 

кримська, сосна чорна,  модрина європейська. Із чагарників – бирючина звичайна, лох 

вузьколистий, свидина, скумпія, порічки, ялівець вергінський.  

На ділянках прияружно-балкових систем проводять суцільний обробіток ґрунту: заорювання 

смуг або терас. Ширина створюваних смуг та відстань між ними приймаються такими, щоб не 
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допустити поширення ерозії. Створюють смуги шириною 10-20 м, залишаючи міжсмугові ділянки 

3-5 м. Тераси нарізуються шириною 2,5-3,0 м для садіння одного і 4,0-4,5 м – для двох рядів, 

відстань між терасами залежить від схилу і становить 3-6 м.  

Яружно-балкові насадження виконують низку важливих функцій: запобігають виникненню 

ерозійних процесів, затримують твердий стік, який надходить з полів, запобігають змиву ґрунту із 

сільськогосподарських угідь, захищають ріки, водоймища, споруди від замулення та занесення 

продуктами ерозії. Заліснення яружно-балкових земель різко змінює режим снігозатримання на 

прилеглій території. Сніговий покрив відкладається рівномірно.  

Насадження, створені по днищах ярів і балок, затримують їх розвиток у глибину, 

закріплюють ґрунт дна і нижніх частин схилів, частково регулюють твердий стік. Притінюючи 

схили, вони сприяють поселенню тут трав’яної , а також деревної рослинності, внаслідок чого 

процес заростання схилів стає інтенсивнішим і відбувається природним шляхом.  
 

4.4. Створення та вирощування лісових культур у лісогосподарських районах.  

Введення у лісові культури порід-інтродуцентів.  
 

Перерахуйте природні зони України. Які лісогосподарські райони можна в них виділити?  
 

У поліській, лісостеповій, степовій та гірських зонах можна виділити велику кількість 

лісогосподарських районів. Так, наприклад у північній частині України – Центральне Полісся, у 

західній – Мале Полісся, Розточчя, Західний Лісостеп, Подільський Лісостеп, Прикарпаття. У 

степовій - Північне Присивашшя і Олешківські піски, межиріччя Південного Бугу і Дністра, північну 

і центральну частини Криму тощо.  

Сформовані природою протягом століть корінні типи деревостанів є взірцем насаджень по 

взаємодії, біологічній продуктивності та стійкості, які найбільшою мірою пристосувалися до умов 

конкретного середовища – ґрунтово-гідрологічних, кліматичних.  

Технологія створення лісових насаджень в остаточному підсумку повинна бути спрямована 

на формування деревостанів, максимально близьких за своїми характеристиками до корінних. 

Тому, в основу принципу створення лісової культури повинна бути покладена сувора 

відповідність конкретному типу лісорослинних умов та типу лісу. Так лісокультурний фонд 

Західного Полісся  представлений переважно свіжими лісосіками та осушеними землями. 

Лісовідновлення має змішаний характер, тобто штучне лісовідновлення поєднується з природним 

поновленням корінних порід.  

Волинський Лісостеп характеризується штучними насадженнями сосни звичайної та дуба 

звичайного з домішкою липи, клена, граба, берези, вільхи.  

Переважаючим типом лісорослинних умов на Поділлі є діброви, певна частина яких 

зайнята похідними насадженнями, головним чином грабняками.  

В умовах Прикарпаття доцільно створювати культури за участю дуба, модрини, ялиці, 

явора та інших порід. Лише тоді можна сподіватися на найвищий лісорослинний ефект.  

З метою вирішення проблеми підвищення продуктивності лісових насаджень, боротьби з 

хворобами та шкідниками, беручи до уваги зростаючі потреби народного господарства в 

деревині, часто практикується введення у лісові культури порід-інтродуцентів, а також створення 

у багатих типах монокультур швидкорослих та високопродуктивних порід – дуба північного, 

модрини європейської, дугласії тисолистої, які не є корінними породами в даних типах лісу.  

Модрина європейська (Larix deciduas Mill.) – дерево заввишки до 30-40, зрідка 50 м і 

діаметром до 0,8-1,0 (1,5) м з конусоподібною кроною, старі дерева з горизонтальним довгим 
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гіллям. Стовбур, часто вигнутий біля основи, покритий товстою, з глибокими борознами, 

брунатно-бурою корою. Молоді гілки жовто-зелені, на них розміщені короткі подушкуваті пагони. 

Зазвичай на гілках хвоя розміщена поодиноко, на коротких бічних - пучками по 20-50 хвоїнок. 

Деревинна, танідоносна, фарбувальна, жиро- і ефіроолійна, смолиста, лікарська, камеденосна, 

пилконосна, декоративна й фітомеліоративна рослина.  

Модрина європейська в Україні поширена в західних Карпатах. Солевитривала, морозості-

йка, швидкоросла, світлолюбна рослина. Запилюється у квітні. Культивують у парках і лісництвах. 

Заготівля деревини й кори можлива тільки під час рубок догляду. Запаси сировини малі.  

Поширена в хвойних і мішаних лісах Західної та Центральної Європи, доходячи на сході до 

Карпат. У межах природного ареалу модрина європейська займає головним чином гірські 

місцезростання в Альпах і Карпатах, розташовуючись в основному на висотах між 1000 і 2500 м 

над рівнем моря, в передгір’ях місцями спускається до 300 м, піднімається в альпійський пояс, 

доходячи до альпійського криволісся. У верхній зоні трапляється в суміші з європейським кедром 

і сосною гірською, нижче - з ялиною звичайною, ялицею білою, буком лісовим та іншими 

породами. У підліску частими супутниками є ялівець звичайний та інші рослини.  

Деревина модрини європейської - дуже цінний будівельний і виробничий матеріал. Її 

використовують у суднобудуванні, вагонобудуванні (замінник дуба), у гідротехнічних спорудах 

(виготовлення водоспусків, труб, паль тощо), на телеграфні і телефонні стовпи, будівництво 

будинків (підвалини), шахтні стояки, балки в льохах, на виробництво паркету, дощатої підлоги 

тощо. З неї виготовляють акумуляторні ящики, рами, двері, ліжка, меблі; квасні винні діжки, 

великі чани спеціального призначення, а також ґонт і облицювальну фанеру. Стружки модрини є 

гарним набивним і пакувальним матеріалом. Незважаючи на високий вміст смоли в деревині, її 

використовують для одержання целюлози (промисловий вихід якої становить 33%). Високо 

ціниться також деревина інших видів модрини.  

У корі модрини європейської міститься 9-12% танідів, тому вона є важливою сировиною для 

одержання дубильних екстрактів. Найбільше танідів міститься у корі дерев віком від 59 до 84 

років, причому в нижній частині стовбура. Таніди використовують для дублення важких шкур. З 

кори модрин добувають фарбу для тканин, виробляють поплавці для рибальських сіток.  

Очищене від крилаток насіння містить 27%, а неочищене - 8% жирної швидкосохнучої олії, 

що використовується для виготовлення оліфи. З хвої модрини сибірської одержують ефірну олію, 

крім того, виробляють концентрат протицинготного вітаміну С (в листі модрини сибірської 0,24%, 

європейської - 0,11% вітаміну С).  

Підсочкою з модрин добувають живицю, з якої виготовляють високоякісний терпентин.  

Терпентин з модрини європейської носить назву «венеціанського», вживається головним 

чином при ревматизмі і подагрі, внутрішньо вживається при хронічному захворюванні дихальних 

шляхів і сечових органів. Крім того, венеціанський терпентин застосовується для виробництва 

лаків і фарб.  

Усі види модрини утворюють багато пилку, який за відсутністю іншого корму збирають 

бджоли. Як декоративні рослини модрину європейську і сибірську культивують у парках і 

лісопарках у групових і поодиноких насадженнях, в алеях, масивах. Модрина сибірська краще від 

інших хвойних витримує дим, кіптяву, газ і пил у міських умовах. Модрина європейська має 

декоративні різновидності - пірамідальну й плакучу.  

Модрина європейська менш морозостійка порівняно з сибірською, на знижених місцях у 

Лісостепу пошкоджується морозами. У Степу вона росте і на чорноземних ґрунтах, має глибоку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
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кореневу систему, стійка проти вітрів, але тут значної шкоди їй завдає посуха. Модрини  - 

швидкорослі цінні лісові породи, стійкі проти грибних захворювань, шкідників і рекомендуються 

для широкого впровадження на Поліссі та в Лісостепу.  

Псевдотсуга Мензіса, псевдотсуга тисолиста, або дугласія тисолиста (Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco) - вид псевдотсуги, вічнозелена хвойна рослина, батьківщиною якої є при-

бережні та гірські райони західної, Північної Америки від західної Британської Колумбії до центра-

льної Каліфорнії та до Альберти і Нью-Мексико углиб материка. Входить до складу родини 

соснових (Pinaceae).  

Дерево висотою до 50-75 (115) м, діаметром до 1,5-2,0 (4) м. Стовбур циліндричний. У 

молодому віці кора гладка, тонка, сіра, у старшому товста, оскільки з віком формується незнач-

ний корковий шар. Крона пірамідальна, з повислими гілками. Хвоя плоска, довжиною 1,5-3,0 см, 

тонка, світло-зелена, знизу дві білі смуги, неправильно гребінчаста. Бруньки вкриті лусками, гос-

трі, блискучі. Чоловічі стробіли мають вигляд жовтих колосків, жіночі - зелено-пурпурових шише-

чок. Шишки звисаючі, яйцеподібно-циліндричні, довжиною 7-12 см. Покривні луски трилопатеві, 

середня лопать загострена, витягнута, дуже виступає за насіннєві луски. Дозріває у вересні 

першого року. Насінини ромбічні, завдовжки до 7 мм. Маса 1000 штук насінин сягає 8-14 г.  

Швидкоросла, світлолюбна, середньовибаглива до родючості ґрунту порода. 

Високопродуктивна, запас деревини може сягати до 1000 м³ з одного гектара.  

Деякі автори виділяють більше 10 видових різновидів; є також безліч сортових форм, в тому 

числі багатостовбурних, компактних, з сизою і сизо-зеленою хвоєю.  

Як природні, так і сортові різновиди не тільки надзвичайно морозостійкі, але і не страж-

дають від весняного сонця.  

Дуб червоний (Quercus rubra), синонім дуб північний (Quercus borealis) - дерево родини  

букових (до 30-35 м заввишки) з густою, широкояйцевидною кроною, міцними гілками і товстим 

прямим стовбуром. Кора сіра, тонка, гладка. Молоді пагони голі, червоно-бурі, гладкі. Коренева 

система розвинена, коріння росте у глибину. Довжина кореня дорівнює висоті наземної частини 

дерева. Листки глибоковиємчасті, тонкі, блискучі, до 15-20 см, із 3-5 загостреними кінчиками з 

кожної сторони листа, при розпусканні червонуваті, влітку темно-зелені, світліші знизу, восени, 

перед опаданням, у молодих дерев - червонуваті, у старих - буровато-коричневі. Квітки 

одностатеві. Рослина однодомна. Цвіте одночасно з розпусканням листя, в кінці травня - на 

початку червня.  

Жолуді кулястої форми, до 2 см, червоно-коричневі, знизу обрубані, на відміну від дуба 

звичайного, достигають восени наступного, після цвітіння, року. Плодоносить стабільно та 

достатньо з 15-20 років. В молодому віці росте швидше європейських дубів. Росте в лісах, по 

берегах річок, де немає застою води в ґрунті, на північ від 35 паралелі Північноамериканського 

материка, включно до Канади. Звичайне дерево широколистяних та мішаних лісів. Надає 

перевагу захищеним долинам та невисоким пагорбам, також росте на південних та східних 

схилах від дна долини середніх ярусів гір та  плато.  

Морозостійкий, світлолюбний, легко переносить бокове затінення, але потребує повного 

освітлення верхівки крони. Вітростійкий, не вибагливий до родючості ґрунту, витримує кислі 

ґрунти, але не переносить вапнякових та мокрих. Стійкий до шкідників та хвороб, у тому числі й 

до борошнистої роси. Має великі фітонцидні  властивості.  

До Європи був завезений в XVII столітті.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Кора дуба містить багато таніну. Завдяки великій декоративності, стійкості до агресивного 

навколишнього середовища, заслуговує найширшого використання в зеленому будівництві, для 

створення одиничних і групових насаджень, алей, масивів, обсаджування доріг та вулиць.  

За своїми декоративними та механічними властивостями деревина дуба червоного 

ціниться в деревообробній промисловості. За механічними властивостями значно поступається 

деревині дуба звичайного, у своєму складі має менше танінів, тому поступається стійкістю 

вітчизняному виду в сирих умовах використання.  

Як свідчить досвід, скорочення обороту рубки до 30-40 років економічно виправдовує 

створення таких штучних насаджень плантаційного типу. Їх слід вирощувати на порівняно 

невеликих ділянках за ретельно розробленою технологією без значного скорочення площ 

корінних деревостанів.  

Після одного-двох оборотів рубки на таких ділянках слід відновлювати корінні типи 

деревостанів, ріст і продуктивність яких на лісокультурних площах даної категорії в розрізі 

окремих типів лісу вимагає наукових досліджень.  

V. Закріплення знань. Прийом «Прес-конференція».  

5.1. Бесіда за запитаннями:  

1) як класифікуються мінеральні добрива за вмістом поживних речовин?  

2) охарактеризуйте азотні, фосфатні та калійні добрива;  

3) перерахуйте методи визначення потреб рослин в елементах мінерального живлення;  

4) як діагностувати умови живлення деревних рослин по рослинах-індикаторах?  

5) які лісові насадження утворюють фонд реконструкції?  

6) перерахуйте способи реконструкції лісових насаджень;  

7) які способи обробітку ґрунту застосовують при реконструкції?  

8) що вам відомо про заліснення еродованих земель?  

9) яким вимогам повинні відповідати лісові насадження, створені на еродованих землях?  

10) охарактеризуйте технологію створення та вирощування лісових культур у 

лісогосподарських районах;  

11) для чого у лісові культури вводяться породи-інтродуценти? Дайте характеристику 

деяких із них.  

5.2. Визначення способів і методів дослідження при виконанні проекту на тему  «Методи і 

способи заліснення еродованих земель. Створення та вирощування лісових культур у 

лісогосподарських районах».  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».   

На сьогоднішньому занятті ми закріпили знання про мінеральні добрива та вивчили методи 

їх застосування при створенні лісових культур і догляді за ними до зімкнення крон, ознайомилися 

з технологією реконструкції малоцінних насаджень, із введенням в лісові культури порід-

інтродуцентів. Вивчили методику заліснення еродованих земель, створення й вирощування 

лісових культур у різних лісогосподарських районах.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Відшукати у шкільному дендропарку, полезахисних смугах, місцевому парку породи-

інтродуценти, провести візуальні спостереження.  

Виконати навчальний проект.  

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Заняття 52  
 

Тема. Практична робота № 21. Вплив різних доз мінеральних добрив на ріст і 

розвиток сіянців та саджанців сосни звичайної (робота в теплицях  та на площах лісових 

культур). Захист навчальних проектів.  

Мета. Навчитися  визначати візуальним методом потребу рослин в елементах 

мінерального живлення. Узагальнити знання про мінеральні добрива, застосування їх при 

створенні лісових культур та догляді за ними до зімкнення крон. Прослідкувати залежність росту і 

розвитку сіянців та саджанців сосни звичайної від внесення різних доз мінеральних добрив. Дати 

поняття про винос поживних речовин лісогосподарськими культурами. Продовжувати формувати  

уміння й навички при створенні та захисті міні-проектів.  

Обладнання. Колекція мінеральних добрив, планшети, записники, комп’ютерне 

забезпечення, карта-схема земель ДЛФ базового лісогосподарського підприємства.  

Базові поняття та терміни. Мінеральні добрива, сіянці, саджанці, візуальний метод, 

винос поживних речовин, створення лісових культур, зімкнення крон, теплиці, міні- проекти.  

Тип заняття. Узагальнення знань. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

1. Привітання. Девіз заняття: «Щоб пізнати, слід навчитися спостерігати». Керівник гуртка 

пропонує вихованцям пояснити девіз і спрогнозувати основний вид діяльності, а потім 

повідомляє тему та мету заняття.  

2. Визначення об’єктів, в яких буде проводитися практична робота, повідомлення схеми 

маршруту.  

3. Інструктаж з БЖД. Перевірка забезпечення необхідним обладнанням.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Яку роль відіграють мінеральні добрива у лісовому господарстві?  

2. Які речовини називаються добривами?  

3. Як класифікуються мінеральні добрива?  

4. Охарактеризуйте відомі вам мінеральні добрива.  

5. Що вам відомо про агротехнології використання мінеральних добрив у лісовому 

господарстві?  

6. Які методи визначення потреби рослин в елементах мінерального живлення вам відомі. 

Охарактеризуйте їх.  

7. Дайте характеристику використання біологічного  способу підвищення родючості лісових 

ґрунтів.  

8. Як можна провести діагностику умов живлення використовуючи  рослини-індикатори?  
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

У вирішенні проблем безперервного і невиснажливого лісокористування, вирощування 

високопродуктивних лісових насаджень відповідно до лісорослинних умов, одержання 

максимального лісівничого ефекту, збереження екологічної рівноваги в лісових біогеоценозах, є 

створення штучних лісових культур. Для цього необхідно вирощувати їх сіянці і саджанці. Одним 

із методів вирощування здорового посадкового матеріалу є використання добрив. Тому нам 

необхідно засвоїти навчальний матеріал по визначенню потреби рослин в елементах живлення, 

знати характеристику мінеральних добрив та агротехніку їх застосування.  

Під час захисту навчальних проектів зможемо визначити ваші вміння працювати із 

додатковою літературою, створювати навчальні проекти та презентувати їх.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Лісівнича лабораторія».  
 

4.1. Захист навчальних проектів на теми:  
 

1. «Історія розвитку лісокультурної справи в Україні».  

2. «Залежність типів лісів від природних, лісорослинних умов, геоботанічного, 

лісокультурного та лісогосподарського районування».  

3. «Методи та способи заліснення еродованих земель. Створення і вирощування лісових 

культур у лісогосподарських районах».  

Під час розгляду першого проекту звертається увага на чотири етапи створення лісових 

культур та високі темпи лісовідновлення у післявоєнний період і на сучасному етапі.  

Розглядаючи другу тему важливо показати, що отримані знання є однією з умов створення 

високопродуктивних і біологічно стійких лісових насаджень.  

Сьогодні на території України значна частина меліоративного фонду представлена крутими 

берегами річок та яружними землями. Відверненню  водної ерозії і раціональному використанню 

еродованих земель сприяє їх заліснення, тому на таких землях потрібно проводити 

лісомеліоративні заходи.  

Велике значення надається і технології створення лісових насаджень у лісогосподарських 

районах.  

Розглядаючи виконані міні-проекти, вихованці гуртка з’ясовують незрозумілі питання, 

шукають на них відповіді.  

(За браком часу, захист навчальних проектів можна заслухати під час наступних 

занять).   
 

4.2. Рух до об’єктів виконання практичної роботи.  
 

Маршрут вибирається так, щоб він проходив через недавно створені лісові культури.  

4.2.1. Виконання практичної роботи.  

Вихованцям гуртка пропонується колекція мінеральних добрив, в якій вони виділяють 

азотні, фосфатні та калійні. При цьому дається їхня характеристика за планом:  

- характеристика за зовнішніми ознаками (колір, грануляція, кристалічність тощо);  

- вміст поживних речовин; поділ міндобрив в залежності від складу (прості, складні);  

- агротехнології використання.  

У колекції трапляються добрива, які ще не вивчали.  

Це мікродобрива - речовини необхідні для вирощування лісогосподарських культур. При 

наявності таких добрив дається їх коротка характеристика.  
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Борнодатолітове добриво - світло-сірий розсипчастий водорозчинний порошок. Містить 

10-13% борної кислоти, що відповідає 1,7-2,0% бору і 36% гіпсу. Його можна вносити під 

культивацію перед посівом насіння, використовувати для позакореневого підживлення, а також 

обпудрювати насіння. Перед сівбою добриво можна вносити в ґрунт як окремо, так і в суміші з 

азотними, фосфатними і калійними добривами.  

Магнію борат. Розсипчастий порошок ясно-сірого кольору з вмістом бору 1,3-2,3%. Крім 

бору це добриво містить 19–25% магній оксиду. Сполуки бору, що містяться у цьому добриві, у 

воді не розчиняються, але добре розчиняються у 2% лимонній кислоті.  

Осаджений магнію борат вносять тільки в ґрунт. На піщаних і супіщаних дерново-

підзолистих ґрунтах це добриво діє не тільки як борне, а й як магнієве. Вносять його як окремо, 

так і в суміші з іншим добривом (за винятком вапна).  

Марганцевий шлам - розсипчастий порошок темного кольору. Вміст мікроелементів  

коливається від 9 до 22%.  

Марганець у марганцевому  шламі міститься в нерозчинній, малодоступній формі. При 

внесенні марганцевого шламу у ґрунт відбувається поступовий перехід марганцю в засвоювані 

для рослин форми.  

Марганцевий шлам вносять  восени під оранку, або навесні під культивацію разом з іншими 

мінеральними та органічними добривами.  

Марганцю (Мангану) сульфат - білий або світло-сірий кристалічний порошок, добре 

розчиняється у воді, містить до 22% марганцю. Використовується як легкодоступне, 

водорозчинне мінеральне добриво. Можна використовувати для передпосівного внесення в 

ґрунт, а також для підживлення рослин у період вегетації і обпудрювання насіння перед посівом.  

Купрум сульфат або мідний купорос - кристалічний порошок сірувато-блакитного кольору, 

добре розчиняється у воді, містить 23-25,9% міді. Застосовують для намочування або 

обпудрювання насіння, а також для позакореневого підживлення.  

4.2.2. Завдання практичної роботи.  

1. Визначити типи ґрунтів лісового кварталу.  

2. Візуальним методом визначити потреби рослин в елементах мінерального живлення в 

лісових культурах сосни звичайної.  

3. Вивчити дози, строки та  способи внесення мінеральних добрив під лісові культури.  

4. Запропонувати методику виконання практичної роботи балансовим методом, методом 

ґрунтових аналізів.  
 

Якими типами ґрунтів характеризується даний лісовий масив?  
 

Визначивши типологію лісового кварталу, юні лісівники пригадують, що соснові бори 

характеризуються бідними на поживу дерново-підзолистими ґрунтами.  

Кожна лісова культура засвоює неоднакову кількість азоту, фосфору та калію і по різному 

реагує на забезпечення ґрунту поживними речовинами.  
 

На чому ґрунтується  візуальний метод?  
 

Проводячи спостереження вихованці гуртка визначають потреби  рослин у мінеральному 

живленні за зміною кольору листків, плямистістю, формами  і біометрією листків та пагонів.  

При недостатній кількості азоту листя стає світло-зеленим аж до жовтуватого. При цьому 

кінчики хвоїнок жовкнуть, зменшуються їхні розміри.  
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Фіолетовий відтінок хвої, затримка утворення репродуктивних органів, припинення росту і 

розвитку стебел і листків говорить про нестачу фосфору, нестача калію призводить до утворення 

листків (хвоїнок) неправильної  форми.  

Працюючи на лісових ділянках та в теплицях, юні лісівники не виявляють ознак азотного 

голодування і роблять висновки, що азотні добрива особливо ефективні на дерново-підзолистих 

ґрунтах, забезпечених достатньою кількістю вологи, а також на сірих лісових, опідзолених і 

вилугуваних чорноземах, ясно-каштанових ґрунтах та сіроземах. На типових та південних 

чорноземах і каштанових ґрунтах азотні добрива діють слабо в зв’язку з великим вмістом азоту в 

них і нестачею вологи.  

Дози азотних добрив встановлюють, враховуючи біологічні потреби рослин в азоті, 

забезпеченість азотом ґрунту. Визначають строки внесення.  

Мінеральні азотні добрива вносять рівномірним розсіюванням по поверхні площі.  

При дуже високих дозах азоту вегетаційний період рослин подовжується, генеративна фаза 

розвитку затримується.  

За зовнішніми ознаками на хвойних і на листяних деревах берези повислої, крушини ламкої  

виявляють  нестачу фосфору. При нормальному забезпеченні фосфором рослини краще 

розвиваються і швидше плодоносять. Нестача фосфору у живленні рослин затримує утворення 

репродуктивних органів, припиняється ріст і розвиток стебел.  

Калій здійснює важливі фізіологічні функції в живих організмах і зосереджений переважно в 

молодих тканинах рослин, де активно відбуваються біохімічні процеси. Калій легко проникає в 

середину клітин і збільшує проникність клітинних мембран для різних речовин, що дуже впливає 

на їх обмін.  

Найбільше калію потребують торфові, піщані та супіщані, дерново-підзолисті, сірі лісові 

ґрунти, а також опідзолені і вилугувані чорноземи. На цих ґрунтах калійні добрива застосовують у 

поєднанні з азотними й фосфатними.  
 

Пригадайте норми, строки  та технологію внесення мінеральних добрив.  
 

Працюючи у теплицях та розсадниках нестачу мінеральних добрив не виявляють, так як на 

цих територіях запроваджено крапельний полив.  

Використовуючи знання із попередніх тем прогнозують норми та строки внесення 

мінеральних добрив під однорічні культури дуба звичайного та ялини.  

V. Закріплення знань.  

Оформлення результатів практичної роботи.  

(Оскільки закріплення знань може проводитися в природних умовах – записи заносяться в 

чорновики). 

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Юні лісівники самостійно роблять висновки про важливість знань із лісової агрохімії, вміння 

розпізнавати і застосовувати мінеральні добрива. Узагальнюють знання про визначення 

забезпеченості поживними речовинами лісових культур методами рослинної діагностики, 

балансовим методом, методом ґрунтових аналізів, водних та піщаних культур, діагностикою 

умов живлення по рослинах-індикаторах  тощо.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Визначити мінеральні добрива, що використовуються в домашньому господарстві для 

сільськогосподарських робіт. Охарактеризувати їх.  
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Заняття 53  
 

Тема. Практична робота № 22. Доповнення та ремонт соснових насаджень.  

Мета. Закріпити на практиці знання про лісові культури, категорії лісокультурних площ, 

густоту лісових культур, технологію створення і вирощування, організацію лісокультурних робіт. 

Довести доцільність створення штучних насаджень. Навчитися визначати площі та проводити 

доповнення і ремонт соснових насаджень. Формувати математичну компетентність гуртківців.  

Обладнання. Відра, мечі Колесова, рукавиці, посадковий матеріал, ємність для розчинення 

глини або стимуляторів росту, відра з водою.  

Базові поняття та терміни. Доповнення, ремонт, соснові культури, категорії 

лісокультурних площ, густота лісових культур, лісокультурна площа, технологія, організація робіт.  

Тип заняття. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків.  

VІ. Перехід (переїзд) до школи.  

Хід роботи  

І. Організаційний етап.  

Оголошення теми та мети роботи. Налаштування на робочий лад. Постановка завдань.  

Перед виконанням роботи керівник гуртка зв’язується із лісничим базового лісництва, який 

визначає завдання по ремонту або доповненню лісових культур.  

Вихованці гуртка, разом з керівником роблять ревізію ділянки голонасінних шкільного 

дендропарку, виявляючи при цьому  сухі або суттєво пошкоджені дерева й кущі, які необхідно 

замінити.  

Забезпечення інвентарем та посадковим матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Які технології й прийоми використовуються при ремонті та доповненні лісових культур?  

2. Яка різниця між  поняттями ремонт та доповнення?  

3. Що потрібно вияснити, щоб провести такі роботи?  

4. Дайте визначення поняття густоти лісових культур.  

5. Пригадайте, на яку відстань (крок) висаджуються в ряду дворічні соснові саджанці.  

6. Як правильно працювати з мечем Колесова, щоб дотриматися технології посадки 

саджанців?  

ІІІ. Мотивація практичної діяльності.  

Потрібно чітко розуміти, що при штучному лісорозведенні стовідсоткової приживлюваності 

не відбувається, тому для дотримання оптимальної густоти лісових культур їх потрібно 

доповнювати та ремонтувати.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

Якщо робота проводиться на лісокультурних площах лісгоспу – вихованців гуртка туди 

доставляють лісівники.  
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4.1. Доповнення соснових насаджень в лісових культурах минулих років. Розповідь.  

Випадання рослин із насаджень на лісокультурних площах залежить  від негативних 

лісовідновних процесів серед яких слід зазначити:  

а) незадовільний стан або загибель лісових культур внаслідок недотримання агротехніки їх 

створення (обробіток ґрунту, догляди);  

б) незадовільний стан або загибель культур, створених на вирубках, внаслідок 

заглушування гущавинами малоцінних порід;  

в) підбір порід без урахування відповідності їх типам лісорослинних умов і типам лісу;  

г) незадовільний стан і загибель лісових культур від випасу худоби та сінокосіння;  

д) створення культур під наметом лісу без дотримання  технології видалення основного 

намету насадження.  

Внаслідок цього можуть утворюватися прогалини, рідини тощо. Тому такі насадження 

необхідно ремонтувати та доповнювати.  
 

4.2. Виконання практичної роботи.  

1. Інструктаж з БЖД.  

2. Переїзд або перехід на лісокультурні площі.  

3. Забезпечення вихованців гуртка садивним матеріалом та інвентарем.  

4. На ділянці з рослинами, що випали, проводиться посадка (доповнення) лісових культур 

під керівництвом майстра лісу.  

Доповнивши одну з ділянок, гуртківці переходять на іншу.  

Якщо робота по ремонту насаджень проводиться у дендропарку то попередньо 

визначається кількість всохлих дерев, а в день виконання роботи доставляються саджанці та 

мечі Колесова. Мечі можна замінити звичайними лопатами. Обов’язково повинна бути ємність, в 

якій розчиняють глину або стимулятори росту. В цей розчин перед садінням занурюють кореневу 

систему саджанців.  
 

З якою метою використовується глина? 
 

Глина має властивості затримувати біля кореневої системи воду та розчинені в ній поживні 

речовини, що стимулюватиме кращу приживлюваність саджанців.  

При ремонті шкільного дендропарку бажано проводити полив молодих саджанців (відро 

води на саджанець).  

Роботу як у лісових масивах так і в дендропарку бажано виконати в найстисліші строки.  

V. Підведення підсумків.  

На лісокультурних площах якість роботи перевіряє лісотехнік, а в шкільному дендропарку – 

керівник гуртка.  

Якщо саджанець легко витягується рукою – його пересаджують.  

VІ. Перевезення або перехід юних лісівників до школи.  

 

  Заняття 54   /Екскурсія/  
 

Тема. Екскурсія до лісу з метою ознайомлення з різними лісокультурними площами.  

Мета. Закріпити знання про категорії лісокультурних площ, у категоріях навчитися  

розрізняти групи – покриті лісом площі, не покриті лісом, визначати площі, що належать до цих 

груп, а також визначати і вміти розрізняти їх основні категорії. Формувати вміння характеризувати 
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взаємодію деревних порід при їх сумісному вирощуванні. Виховувати наполегливість у досягненні 

мети та любов до природи.  

Обладнання. Карта-схема земель ДЛФ, компас, записники, фотоапарати.  

Базові поняття та терміни. Категорії лісокультурних площ, площі – покриті та непокриті 

лісом, вирубки, згарища, прогалини, пустища, рідини, болота, площі під промисловими 

відвалами, площі з-під торфорозробок.  

Тип заняття. Узагальнення знань.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Інструктаж з БЖД.  

V. Рух до об’єкта екскурсії.  

VІ. Проведення екскурсії.  

VІІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

ІХ. Рух до школи.  

Хід екскурсії  

І. Організаційний етап.  

Перевірка готовності вихованців гуртка до заняття. Ознайомлення із темою, метою 

екскурсії, схемою маршруту. Створення позитивного психологічного настрою.  

Перед проведенням екскурсії, керівник через лісничого отримує інформацію про площі, на 

яких проводилася рубка головного чи проміжного користування або відбувалися пожежі. За 

картою господарства визначаються інші категорії лісокультурних площ.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття «лісокультурна площа».  

2. На які групи діляться категорії  лісокультурних площ?  

3. Які категорії відносяться до І-ї групи, до ІІ-ї?  

4. Дайте характеристику вивчених вами основних категорій лісокультурних площ.  

5. Охарактеризуйте лісові прогалини.  

6. Що таке «рідини», якими критеріями вони характеризуються?  

7. Які типи боліт ви знаєте? Охарактеризуйте один із типів, за вибором.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Однорідні за своїм станом і походженням лісокультурні площі утворюють одну певну 

категорію, а сукупність категорій – лісокультурний фонд. Для науково-обгрунтованого лісороз-

ведення та лісовідновлення ми повинні вміти візуально визначати і характеризувати ці категорії, 

тому, що в них відрізняються екологічні фактори, які суттєво впливають на ріст, розвиток та 

формування лісу. Знання цієї теми допоможуть веденню лісового господарства.  

ІV. Інструктаж з БЖД.  

Проводиться інструктаж з безпеки дорожнього руху та поведінки в лісових масивах.  

V. Рух до об’єкта екскурсії.  
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Юні лісівники рухаються, використовуючи схему маршруту і дотримуючись правил дорож-

нього руху. У випадку, якщо лісові квартали розміщені на далекій відстані від школи, транспортом 

для перевезення вихованців гуртка забезпечує базове лісогосподарське підприємство.  

VІ. Проведення екскурсії.  

Екскурсію проводить керівник гуртка або лісничий. По ходу екскурсії вихованці 

занотовують матеріал, роблять фотознімки.  
 

Екскурсанти відшукують лісокультурну площу, на якій проводилися рубки головного 

користування і пригадують що називається така площа вирубкою.  

За деревиною пеньків визначають головну деревну  породу, що формувала цю площу, а за 

їх кількістю на 1 га – залісненість ділянки. Пригадують, що вирубки поділяються на заліснені, 

частково заліснені і незаліснені. Також визначають підлісок та трав’яний ярус. Якщо на площі 

вирубки є незаліснені місця – такі площі називаються прогалинами.  

Прогалини утворюються при випаданні груп дерев внаслідок певних стихійних явищ чи 

неправильної вибірки дерев при проведенні рубок догляду або санітарних рубок. На прогалинах 

звертаємо увагу на природне відновлення, появу щільного трав’яного покриву, ущільнення 

ґрунту.  

Можливо натрапити в лісі і на згарища. На згарищах спостерігаємо обвуглені дерева, 

масове розмноження шкідників, рясний трав’яний  покрив, задерніння ділянки. Зауважуємо, що 

природне лісовідновлення відбувається за рахунок порід-піонерів: берези, осики, граба та липи.  

Переходячи у бідні типи лісорослинних умов спостерігаємо пустища – площі не покриті 

деревною та чагарниковою рослинністю більше 10 років. Трав’яний покрив не розвинутий, 

трапляються поодинокі чагарники.  

Пустища ж змінюють рідколісся, що називаються рідинами. Утворюються вони внаслідок 

несприятливих стихійних явищ, масового пошкодження дерев шкідниками, різкого зниження 

ґрунтових вод тощо. Характеризуються рідини низькоякісними і низькопродуктивними деревами з 

товстими гілками та сухими вершинами.  

У заплавах річок, на бувших торф’яниках трапляються болота. На різних типах боліт 

зростають вільха чорна, сосна, береза, ялина, верба. У живому покриві – папороть, болотяне і 

лісове різнотрав’я, мохи.  

По ходу екскурсії юним лісівникам трапляються площі під промисловими відвалами та з-під 

торфорозробок.  

Промисловими відвалами в кожному населеному пункті є закинуті тваринницькі ферми і 

хімсклади на території яких розрослися трав’янисті рослини  й дерева сосни звичайної, берези 

повислої, клена гостролистого, верб та ін.  

На площах з-під торфорозробок шар торфу майже відсутній. Ці території в основному зали-

ті водою і там росте водна рослинність, а з дерев і чагарників - ростуть верби, вільха чорна та ін.  

VІІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Вихованці гуртка узагальнюють побачене, систематизують свої записи, фотознімки, 

шукають відповіді на питання, що виникли під час екскурсії.  

VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Оформити звіт про екскурсію.  

ІХ. Рух до школи.  

Рух до школи відбувається знайомим маршрутом з дотриманням правил дорожнього руху.  
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Розділ VІІ. Вирощування лісових насаджень. Формування лісу. 
 

Занятя 55  
 

Тема. Формування та розвиток лісу. Самосів і підріст під наметом лісу. Штучне 

лісовідновлення. Склад культур. Чисті й змішані культури. Змикання крон у молодняках. 

Доповнення природного лісовідновлення.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка із етапами формування та розвитку лісу, дати 

поняття про фази розвитку антропогенно непорушених лісів, навчити розрізняти самосів і підріст, 

чисті і змішані культури, визначати переваги та недоліки чистих і змішаних деревостанів, 

складати схеми змішування лісових культур під час штучного лісовідновлення при застосуванні 

різних типів рубок. Дати поняття про склад культур, змикання крон у молодняках. Продовжувати 

формувати компетентності з природничих наук і технологій.  

Обладнання. Картосхема земель ДЛФ базового лісогосподарського підприємства, 

підручники, посібники, фотодокументи лісових культур та лісокультурних площ, гербарії 

однорічних і дворічних саджанців, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Формування та розвиток лісу, самосів, підріст, покрив і 

намет лісу, штучне лісовідновлення, склад культур, чисті й змішані культури, змикання крон, 

молодняки, доповнення, лісовідновлення.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття. 

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми й мети, забезпечення роздавальним та дидактичним 

матеріалом. Налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Прес-конференція».  

Бесіда.  

1. За допомогою яких агро- та лісівничих прийомів формують ліси?  

2. Дайте визначення понять «самосів» та «підріст».  

3. Яке лісовідновлення можна назвати штучним, а яке природним?  

4. Як, на вашу думку формуються чисті та мішані культури?  

5. В якому віці у деревних порід розпочинається змикання крон? Від чого це залежить?  

6. Як проводиться  доповнення природного лісовідновлення?  

7. Дайте морфологічну та анатомічну характеристику деревних рослин.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для ведення лісового господарства на науковій основі, отримання високоякісної деревини 

потрібно вміти формувати лісові масиви, чітко розрізняти самосів і підріст під наметом лісу, вміти 
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проводити штучне, доповнювати природне лісовідновлення, визначати склад культур при 

створенні чистих і мішаних насаджень.  

Під час сьогоднішнього заняття ми отримаємо нові знання із запропонованої теми.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Формування та розвиток лісу. Розповідь з елементами бесіди.  

4.1.1. Ріст та розвиток деревних рослин у лісі.  
 

Як змінюються деревні рослини з віком?  
 

З віком у деревних рослин відбуваються зміни розмірів, морфологічної та анатомічної 

будови, тобто відбуваються певні кількісні і якісні зміни, які характеризують їх ріст і розвиток.  

Ріст полягає у відтворенні і накопиченні клітин, що обумовлює збільшення розмірів різних 

структурних елементів дерев (пагонів, гілок, стовбурів, коренів тощо), в результаті чого 

відбувається збільшення їх об’єму та маси. Таким чином, поняття «ріст» відображає кількісні 

зміни незворотного характеру. Ріст деревних порід характеризується таким показником, як 

приріст. Зокрема, одним із основних критеріїв оцінки швидкості росту деревних порід є поточний 

приріст по висоті за вегетаційний період.  
 

Дайте визначення поняття «вегетаційний період».  
 

Крім того, у рослинному організмі відбуваються і певні якісні зміни, які характеризують 

розвиток організму.  
 

З курсу біології пригадайте, що таке онтогенез.  
 

У біології онтогенезом називається індивідуальний розвиток рослинного організму від 

зиготи (або вегетативного зачатка) до природної смерті. В ході онтогенезу реалізується спадкова 

інформація організму (генотип) у конкретних умовах оточуючого середовища, в результаті чого 

формується фенотип – сукупність усіх ознак і властивостей індивідуального організму. Крім того, 

розвиток організму визначається й екологічними умовами.  

Таким чином, індивідуальний розвиток рослин – це поступові якісні зміни незворотного 

характеру в структурі і функціональній активності рослин та їх частин у процесі онтогенезу. В 

поняття «розвиток» входять і вікові зміни. Крім росту та розвитку в організмі відбуваються 

процеси накопичення й перетворення речовин і енергії, які мають зворотний характер. Ріст та 

розвиток нерозривні і є однією з основних властивостей рослинного організму.  

У деревних рослин розрізняють два цикли розвитку: загальний великий цикл, що охоплює 

розвиток від утворення насіння до природної смерті, і малий річний цикл, який охоплює щорічний 

розвиток пагонів із верхівкових бруньок (точок росту) до утворення нових верхівкових бруньок.  
 

Які чинники розвитку та росту дерев належать до абіотичних?  
 

Значною мірою ріст деревних рослин обумовлюють абіотичні чинники середовища: світло, 

температура, волога, мінеральні елементи ґрунту, фото- і термоперіодичність.  

Ріст у висоту.  
 

На які групи поділяються деревні породи за швидкістю росту?  
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Деревні породи суттєво відрізняються за швидкістю росту, у зв’язку з чим їх умовно 

поділяють на дві групи: швидкоростучі та повільноростучі. Швидкоростучими вважаються деревні 

породи, які відзначаються інтенсивним ростом у першу половину життя і досягають максимальної 

висоти до 30-50 років. На наступних етапах ріст у висоту сповільнюється або припиняється 

повністю. Повільноростучі породи у першу половину життя ростуть значно повільніше і досягають 

максимальної висоти до 80-120 років. Їх ріст тривалий і припиняється  поступово. У деревних  

порід першої групи настає рання кульмінація приросту (за висотою – у 10-20 років, за запасом 

деревини – у 25-50 років), а в другої групи кульмінаційні періоди запізнюються на 10-30 років. 

Швидкість росту деревних порід залежить від їх біологічних особливостей, умов місцезростання 

(кліматичних, едафічних), походження (насіннєве чи вегетативне), взаємодії між сусідніми 

деревами, віку та ін.  
 

Які умови відносяться до едафічних?  
 

За цим показником (швидкість росту) сформовано ряд деревних порід, у якому вони 

розташовані за спадаючим ступенем: тополя, акація біла, модрина, береза, вільха чорна, в’язові, 

сосна, ясен, горіх чорний, клен, граб, дуб, бук, ялина, ялиця, тис. Як правило, світлолюбні деревні 

породи мають вищу швидкість росту у порівнянні з тіньовитривалими. В оптимальних кліматичних 

та едафічних умовах деревні породи відзначаються найкращим ростом і досягають найвищих 

класів бонітету. Дерева порослевого походження у перші 15-30 років, як правило, ростуть 

швидше, ніж насіннєвого. Проте, їх ріст швидше сповільнюється і в 30-40 років дерева насіннє-

вого походження випереджають порослеві. Одна і та ж деревна порода у лісі росте швидше, ніж 

на відкритому просторі.  

Існує тісний зв’язок між густотою деревостану та його ростом і продуктивністю. Недостатня 

густота до змикання молодняка, як і надмірна після змикання крон і кореневих систем, гальмує 

приріст. У перезагущених насадженнях, де спостерігається сильне взаємне пригнічення дерев, 

відбувається затримка у рості. Наростання за діаметром залежить від ритмічності гормональних 

процесів у камбії, яка визначається фото- і термоперіодичністю.  
 

З курсу біології пригадайте, що таке фотоперіодизм.  
 

Камбій функціонує протягом всього життя деревних рослин, а його діяльність циклічно 

повторюється щорічно. Впродовж вегетаційного періоду у дерев утворюються різні елементи 

деревини, що формують так звані річні кільця. У процесі ділення клітин камбію відкладаються 

клітини ксилеми (деревини) до середини і флоеми (лубу) - назовні стовбура. В межах річного 

кільця виділяється рання деревина світлого забарвлення, яка формується у першій половині 

вегетаційного періоду, та пізня деревина темнішого кольору, що утворюється на завершальній 

стадії вегетації. У листяних порід ріст за діаметром починається пересічно на початку травня і 

триває до кінця серпня. У хвойних - починається дещо пізніше – з середини травня, зате триває 

довше – до середини вересня. У цілому, ріст за діаметром триває довше, ніж ріст у висоту, і 

залежить від погодних умов поточного року. Максимальний приріст у модрини, дугласії, сосни в 

умовах середньої Європи зафіксовано у червні, у ялини – на початку липня, в дуба – в кінці.  

Розвиток лісового насадження – це перехід від одного якісного стану до іншого в резуль-

таті кількісних змін. Від виникнення до відмирання деревостани проходять ряд вікових етапів. 

Дерева, як і інші живі організми, з’являються із зародкових клітин, розвиваються, старіють та 

відмирають. Тривалість існування популяцій видів набагато довша – століття і тисячоліття. В 
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угрупованнях деревних рослин одночасно відбувається народження нових особин і відмирання 

старих. Для деревостанів із 20-річними класами віку Г.Ф. Морозов виділив шість фаз розвитку.  
 

Які фази розвитку деревостанів виділив Г.Ф. Морозов?   
 

Вихованці пригадують що це:  

1) молодняк І класу до змикання крон і після змикання – формування «хащі»;  

2) жердняк ІІ класу віку, який відзначається максимальною кількістю дрібних і середніх гілок 

та листя, кульмінацією приросту за висотою, інтенсивною диференціацією, відпадом дерев і 

природним зрідженням деревостанів;  

3) середньовіковий ліс ІІІ класу (приріст за висотою кульмінує, у світлолюбних порід 

знижується, зменшується інтенсивність фотосинтезу);  

4) пристигаючий ліс ІV класу (ріст у висоту сповільнюється, диференціація припиняється, 

характерний приріст за діаметром);  

5) стиглий ліс V і VI класів (гальмування приросту за висотою і ослаблення за діаметром);  

6) перестійний ліс VII класу віку і старший (вік розпаду насаджень внаслідок старіння і 

відмирання).  

Проф. М.М. Горшенін (1962) виділив шість етапів (фаз) розвитку насаджень в онтогенезі, які 

повторюються на новому рівні в кожній генерації філогенезу:  

1. Індивідуальний ріст самосіву або лісових культур до змикання.  

2. Формування лісу, період повного змикання крон, який властивий для природних 

молодняків великої густоти («хаща»).  

3. Інтенсивний ріст у висоту і накопичення хворостяної маси дерев, формування стовбурів, 

крон і другого ярусу (жердяки), а також підліску на більш родючих ґрунтах; утворення лісового 

середовища, а в деяких порід – початок плодоношення.  

4. Пристигання лісу, яке супроводжується гальмуванням приросту за висотою або повним 

його припиненням у світлолюбних порід і сповільненням у тіньовитривалих, посиленням приросту 

за діаметром, добрим плодоношенням.  

5. Стиглість лісу, що характеризується продовженням приросту за діаметром, у 

тіньовитривалих – інтенсивним плодоношенням.  

6. Старіння лісу, яке супроводжується розладнанням першого ярусу деревостану, початком 

суховерхості, захворюваннями і загибеллю дерев, зрідженням деревостанів, від’ємним 

приростом насаджень у цілому.  

На прикладі одновікових деревостанів С.В. Бєлов (1983) виділив п’ять етапів розвитку 

деревостанів, не враховуючи латентного періоду в стані насіння:  

1. Сходи – особини до одного року.  

2. Юність, яка включає три фази: індивідуального росту до змикання крон або коренів 

дерев; змикання; фазу росту у зімкнутому стані до стадії плодоношення. Для хвойних порід етап 

юності триває від 2 до 35 років, для м’яколистяних – від 2 до 25 років.  

3. Зрілість – вік настання масового плодоношення деревостанів: для хвойних порід він 

становить від 36-40 до 70-80 років, для м’яколистяних – 26-40 (50) років.  

4. Стиглість (змужнілість) – вік зниження плодоношення, значного сповільнення приросту за 

висотою та діаметром дерев, придатність для рубки головного користування.  

5. Старість і розпад (відмирання) деревостанів – починається, коли відпад дорівнює річному 

приросту деревини, а далі перевищує його. Настає вік, коли збільшення запасу деревостану не 
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відбувається, а потім розпочинається його поступове зменшення, аж до повного відмирання 

дерев головного покоління. Цей етап життя насаджень розтягується на багато років і залежить 

від біологічного віку деревних порід. Так, вік етапу старості і відмирання соснових, ялинових 

деревостанів становить орієнтовно 140-240 років, букових – 180-300 років, а березняків та 

осичників – 81-140 років.  

Фази розвитку природних антропогенно непорушених лісів.  

Особливий науковий інтерес має вивчення фаз розвитку природних антропогенно непору-

шених лісів, так званих пралісів. Лейбундгут (1978, 1982) виділив наступні фази розвитку пралісів:  

1. Оптимальна фаза (Оptimalphase) – сильний зімкнутий деревостан із високим запасом 

деревини і хорошою середньою життєвістю дерев. На ранніх етапах оптимальної фази 

зімкнутість верхнього намету деревостану не надто висока і не перешкоджає розвитку 

середнього ярусу. У пізній стадії оптимальної фази зімкнутість верхнього намету вже висока.  

2. Фаза старіння (Alterphase) – сильний деревостан із відпадом окремих дерев і куртин у 

зв’язку з їх старінням. На ранній стадії фази старіння запас деревостану максимальний, а на 

пізній – більше половини максимального запасу. У верхньому наметі формуються невеликі вікна і 

прогалини внаслідок відпаду одного або кількох дерев.  

3. Фаза розпаду (Zerfallphase) – відбувається прогресуюче розладнання деревостану, а 

його запас менший половини максимального. У верхньому ярусі утворюються великі вікна і 

прогалини.  

4. Фаза відновлення (Verjungungsphase) – настає після фази розпаду, супроводжується 

повільним розладнанням деревостану і появою густого підросту.  

5. Фаза вибіркового лісу (Plenterwaldphase) – насадження відновлюється вибірково, 

формуються сильноступеневі деревостани.  

6. Фаза молодого лісу (Jungwaldphase) – після швидкого розладнання (руйнування) 

насадження з густого природного поновлення рівномірно формується молодий ліс (молодняк, 

хащі, гущавини).  

7. Фаза рівномірного жердняку (жердяку) (Phase desgleichformingenstarken 

Stangenholzesund Baumholzes) – з густого молодняка формується жердняк. Запас деревостану 

зростає, дерева верхнього ярусу відзначаються інтенсивним ростом у висоту. У подальшому 

поступово настає оптимальна фаза розвитку пралісу. Тривалість фаз розвитку насаджень, як і вік 

природної стиглості, не можна охарактеризувати однаковими для всіх умов термінами, тому що 

вони залежать від ряду чинників (кліматичних і ґрунтово-гідрологічних умов, біологічних 

властивостей породи, густоти деревостанів і та. ін.). Характерною особливістю є зміна вимог 

деревних порід до умов середовища на різних етапах і фазах розвитку.  

Формування чистих і мішаних деревостанів у природних умовах та їх територіальне 

розташування залежать від географічних умов, біологічних і екологічних властивостей деревних  

порід, факторів наколишнього середовища та господарської діяльності людини. Основною 

причиною формування та існування стійкого природного чистого деревостану є відповідність 

біоекологічних властивостей певної деревної породи умовам місцезростання, в яких існування 

інших деревних порід є проблематичним. Біологічна суть існування чистого деревостану полягає 

у збереженні виду, полегшенні боротьби його з іншими видами і несприятливими впливами 

навколишнього середовища.  

Чисті деревостани формуються в особливих, специфічних ґрунтово-кліматичних умовах, які 

відповідають екології певної деревної породи. Наприклад, на алювіально-болотних ґрунтах з 
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надмірним зволоженням ростуть чисті деревостани вільхи чорної (сирі та мокрі сучорновільшини 

і чорновільшини). Сосна звичайна формує переважно чисті деревостани у несприятливих 

умовах: на заболочених торф’яних ґрунтах (сирі та мокрі соснові бори), на сухих піщаних ґрунтах 

(дуже сухі та сухі соснові бори). В екстремальних умовах високогір’я Карпат на висоті 1400-1750 

м н.р.м. поширені суцільні зарослі сосни гірської (вологі і сирі гірськососнові бори і субори), так 

зване гірськососнове криволісся. В цих же умовах вільха зелена утворює зарослі – 

зеленовільхове криволісся (вологі зеленовільхові субори).  

Чисті деревостани мають як переваги, так і недоліки. До переваг чистих деревостанів 

відносяться:  

1. Спеціалізація сировини, тобто більш повне задоволення потреб у певних її видах, 

наприклад, у деревині ялини чи тополі для целюлозно-паперової промисловості.  

2. Доцільність створення чистих деревостанів у таких ґрунтово-кліматичних умовах, де 

формування повноцінних мішаних деревостанів є неможливим або проблематичним.  

3. Рівномірність очищення стовбурів від сучків, що сприяє покращенню якості деревини.  

4. Простота експлуатації чистих деревостанів при проведенні суцільних рубок.  

5. Спрощується організація і проведення механізації лісогосподарських робіт, особливо це 

стосується створення монокультур. Кращі можливості створення економічно ефективних 

плантацій швидкоростучих порід.  
 

Які деревостани називаються монокультурними?  
 

Більшість переваг чистих деревостанів - суто організаційно-економічного характеру. Проте, 

вони відзначаються і суттєвими недоліками:  

1. Монодомінантні деревостани, особливо хвойних порід, як правило, викликають 

погіршення лісорослинних властивостей ґрунтів внаслідок утворення грубого гумусу і підвищення 

кислотності ґрунту, інтенсивного споживання поживних речовин з одних і тих же горизонтів у один 

і той же час.  

2. Відзначаються пониженою стійкістю до негативних абіотичних, біотичних та 

антропогенних чинників: вітровалів, сніголамів, сніговалів, посух, ентомошкідників, 

фітозахворювань, лісових пожеж, техногенних емісій тощо. Так, чисті похідні ялинники, штучно 

створені у букових, ялицевих і дубових типах лісу Карпат, вже у 50-60 років інтенсивно 

пошкоджуються кореневою губкою, стовбуровими гнилями і короїдами, зріджуються вибірковими 

санітарними рубками, що в свою чергу знижує їх стійкість до сильних вітрів і призводить до 

масових уражень вітровалами і буреломами.  

3. Можливість зниження попиту на деревину даної породи, у зв’язку із зміною ринкової 

кон’юнктури, послаблює економічне значення чистих деревостанів.  

Історія європейського лісівництва засвідчує вищу лісівничу ефективність мішаних 

деревостанів. Біологічна суть стійкого мішаного угруповання полягає у біоекологічній 

відповідності різних деревних видів конкретним умовам місцезростання. В Україні на переважній 

більшості її території, придатної для лісовирощування, ґрунтово-кліматичні умови сприятливі для 

формування і росту високопродуктивних мішаних деревостанів.  

В Українських Карпатах збереглись мішані природні насадження зі своєрідною віковою 

структурою, характерною будовою і поєднанням деревних порід. Наприклад, у поясі букових лісів 

поширені ялицево-букові, буково-ялицеві, ялиново-ялицево-букові та ялиново-буково-ялицеві 

деревостани. Ці унікальні насадження, які раніше займали значно більші площі, можуть 
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використовуватись як екологічні моделі при вирішенні проблеми відтворення корінних 

деревостанів. Взаємодія деревних порід у насадженнях відзначається динамічністю і складається 

по різному. Сумісний ріст із сосною, березою, осикою на певних етапах сприятливий для ялини. 

Позитивну роль відіграє домішка у складі дубових насаджень липи, клена гостролистого, явора, 

черешні, незначної частки граба. Так, максимальне поглинання фосфору дубом співпадає з 

найбільшим виділенням цього елемента кленом. Домішка граба сприяє підвищенню кислотності 

ґрунтового розчину, при цьому інтенсифікується колообіг елементів живлення. Це має важливе 

значення на чорноземних ґрунтах. У грабових і дубово-грабових бучинах для бука корисними є 

домішки дуба, граба, явора, липи, клена гостролистого, в’язових та ін. У ялицево-букових 

деревостанах ялиця і бук відзначаються кращим ростом за діаметром, ніж у чистих насадженнях. 

Така інтенсифікація  росту є результатом позитивного взаємовпливу бука і ялиці за сумісного 

росту. У цілому, мішані за складом насадження є прикладом стійкого біологічного угруповання.  

Проте, не для всіх видів і не на всіх етапах росту у мішаному деревостані складаються 

сприятливі умови. Поряд із позитивними взаємовпливами спостерігається гостра міжвидова  

конкуренція,  яка часто призводить до небажаних лісозмін. Так, у дубових лісах досить 

поширеною є зміна  дуба грабом і формування низькопродуктивних і малоцінних похідних 

грабняків. Часто відбувається зміна сосни м’яколистяними породами – березою та осикою. Стан, 

формування і продуктивність мішаного деревостану залежать від кількісного співвідношення 

деревних порід та лісорослинних умов. Значна домішка берези у вологих соснових борах 

пригнічує ріст сосни, в той час як її частка у складі на рівні 20-30% виявляє позитивний 

ґрунтопокращуючий вплив. Дуб і ясен формують мішані насадження, однак їх роль у формуванні 

складу в різних лісорослинних умовах відрізняється. У сухих і вологих дібровах дуб відзначається 

вищою конкурентноздатністю. У свіжих гігротопах більш оптимальні умови для ясена, тому він 

здатний витіснити головну породу.  

До переваг мішаних деревостанів можна віднести наступні:  

1. Ефективніше використання наземного та підземного середовища. Деревні породи з 

поверхневою кореневою системою і породи з глибоким укоріненням за сумісного росту викорис-

товують поживні речовини із всіх доступних горизонтів ґрунту. Крім того, більш раціонально 

використовуються елементи живлення завдяки споживанню їх різними породами в різний час. 

Поєднанням світлолюбних і тіньовитривалих порід досягається більш ефективне використання 

променистої енергії сонця.  

2. Поліпшення лісорослинних властивостей ґрунтів завдяки домішці ґрунтопокращуючих 

порід, наприклад, берези у соснових і ялинових лісостанах, липи й клена у дібровах і та ін. Бук у 

складі мішаних насаджень ціниться як господарсько цінна, ґрунтопокращуюча і ґрунтозахисна 

порода, яка сприяє росту хвойних порід, наприклад, у складі буково-ялицево-ялинових дерево-

станів у Карпатах.  

3. Вища, у порівнянні з монодомінантними насадженнями, біологічна стійкість до дії 

несприятливих чинників: вітру, снігу, посух, пожеж, уражень комахами-шкідниками та фітопато-

генами, атмосферного забруднення тощо. Вітростійкість мішаного деревостану пов’язана з 

сумісним ростом деревних порід із різною глибиною укорінення. Вітростійкість деревних порід із 

поверхневим укоріненням підвищується за рахунок взаємного переплітання коренів. Це 

спостерігається у ялинових деревостанах з домішкою берези. Корені берези охоплюють коріння 

ялини зверху і знизу, що сприяє взаємному укріпленню. Вища стійкість лісостанів до 
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ентомошкідників пов’язана з тим, що певний вид комах часто віддає перевагу одній деревній 

породі, не пошкоджуючи інші.  

4. Мішані деревостани дають більший асортимент різних лісоматеріалів, тому відсутність 

або зниження попиту на якусь одну деревну породу не викликає економічних проблем, які 

можливі у випадку переважання чистих деревостанів із малоцінної на цей час породи. Отримання 

деревини деяких спеціальних сортиментів (резонансних, авіаційних, лижних) також можливе 

лише у мішаних деревостанах.  

5. Мішані насадження краще сприяють збереженню та відтворенню біорізноманіття, мають 

вищу естетичну цінність, а тому відіграють провідну роль у рекреаційному користуванні.  

6. Відзначаються більшим різноманіттям лісової фауни, тому оптимальніші для організації 

мисливського господарства.  

7. Краще відповідають принципам багатоцільового використання лісів, ефективніше 

виконують середовищестабілізуючі і захисні функції.  

Проте, для мішаних деревостанів властиві і певні недоліки:  

1. Небезпека випадання зі складу окремих господарсько цінних порід, в тому числі й 

головної. Це явище найбільш характерне у період загостреної конкуренції за світло і поживні 

речовини, тобто на етапах змикання молодняка й формування жердняка. Тому, у багатьох 

випадках необхідне своєчасне втручання лісівників у процес формування мішаного деревостану.  

2. Загроза поширення окремих фітозахворювань. Наприклад, домішка осики часто 

небажана для сосни через небезпеку ураження її грибом Melampsora pinitorqua, який викликає 

захворювання, відоме під назвою сосновий вертун.  

3. Небезпека пошкодження крони ялини і сосни березою – явище, яке характерне для 

мішаних насаджень цих порід.  

4. Ускладнення експлуатації, більш складна техніка створення і вирощування лісових 

культур у порівнянні з чистими насадженнями.  

Просторова структура лісових угруповань включає два типи: вертикальну і горизонтальну. 

Вертикальну структуру насаджень відображає ярусність.  
 

Пригадайте, що таке ярусність. На які яруси поділяються лісові дерев’янисті рослини?  
 

У деревостанах виділяють окремі яруси, якщо дерева однієї або різних порід суттєво 

відрізняються за висотою. Часто дерева розташовані у два яруси: перший – із світлолюбних порід 

(сосна), другий із більш тіньовитривалих (дуб). Деревостани поділяють на одноярусні, двоярусні, 

триярусні. Насадження, які мають два яруси і більше, називаються багатоярусними або 

складними, одноярусні – простими. Ярус, який має найбільший запас, називається основним, а 

інші – другорядними. Переважно складні деревостани є мішаними за складом порід, а прості 

деревостани, в основному, чисті. Однак, у різновікових монодомінантних деревостанах також 

можуть формуватися декілька ярусів.  
 

Дайте визначення терміну «монодомінантні деревостани».  
 

У цьому випадку у верхньому ярусі ростуть дерева старшого покоління, а в підлеглих 

ярусах – молодші особини. Багатоярусна структура характерна для мішаних деревостанів з 

участю світлолюбних і тіньовитривалих порід. Панівний ярус формують світловибагливі породи 

(сосна, модрина, береза), а нижні яруси представлені переважно тіньовитривалими, при цьому, 

частина дерев може виходити і в верхній ярус. Переважання тіньовитривалих порід у верхньому 

ярусі перешкоджає розвитку нижніх ярусів із світлолюбних порід. У складних насадженнях тіньо-
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витривалих порід, наприклад, букових, до складу підлеглих ярусів входять також тіньовитривалі 

породи, здатні рости і розвиватися в умовах дефіциту світла (граб, ялиця, явір, клен 

гостролистий, липа). Кількість ярусів та їх характер тісно пов’язані з природно-географічними 

умовами. З покращенням кліматичних і едафічних умов одночасно із породним складом 

ускладнюється і вертикальна структура деревостанів.  

Ярусність лісових угруповань має біологічне, екологічне і господарське значення. Біологічна 

суть полягає у більш повному використанні деревними рослинами наземного і підземного 

простору. В розселенні за ярусами проявляється природний добір. З ярусністю пов’язані запас 

фітомаси та її просторовий розподіл. У складному насадженні спостерігаються багатогранні 

взаємозв’язки: між особинами однієї і різних деревних порід одного ярусу і різних ярусів, вплив 

верхніх ярусів на нижні і навпаки. Ці взаємозв’язки означають конкурентні міжвидові та 

внутрішньовидові відносини, а також позитивні взаємовпливи.  

Ростом вважають такі кількісні зміни, які носять незворотний характер. Але це можливо 

лише при одночасних якісних змінах у рослинному організмі в цілому або в окремих його 

частинах. Іншими словами, ріст рослин нерозривно пов’язаний з їх розвитком, але не завжди зі 

збільшенням їх розмірів та маси. Наприклад, утворена заболонна деревина з часом переходить у 

ядрову. Тобто, в результаті росту утворюються елементи організму нової якості.  

У лісовій таксації і лісовій біології уявлення про ріст пов’язане з поняттям приріст. Для 

деяких науковців (Дворецького, Воропанова) воно зводиться до змін з віком тієї чи іншої облікової 

ознаки деревного стовбура або деревостану. При такому уявленні про приріст залишається 

незрозумілою його суть, тим більше, що за Дворецьким приріст може бути як позитивним, так і 

негативним, бо фактично його визначення зводиться до балансу підсумку утворених органів 

(частин дерева) та відмерлих. Приріст - це частка росту, а ріст - це новоутворення елементів 

структури організму або маси організмів. Тобто, приріст є новоутворення елементів структури 

одного організму або сукупності організмів за той чи інший відрізок часу.  

Поряд з ростом у рослинному організмі відбуваються якісні зміни, тобто організм 

розвивається. Сучасні уявлення про розвиток деревних рослин (Раскатов, 1968), зводяться до 

розуміння якісних перетворень, починаючи від зиготи і закінчуючи природним відмиранням 

рослини. Тобто розвиток означає зміни в новоутворенні елементів структури деревної рослини, 

обумовлені проходженням життєвого циклу. Це також ті зміни, які відбуваються у будь-який 

проміжок часу, але характеризуються незворотністю. Індивідуальний розвиток рослини включає 

поступові якісні зміни, які на певних етапах переходять у стрибкоподібні різкі. Вони носять інший 

характер, ніж попередні. Розвиток організму обумовлюється спадковістю, що склалася історично, 

і конкретними життєвими умовами існування.  

Крім росту та розвитку, в організмі відбуваються процеси накопичення та перетворення 

речовин, які мають зворотний характер. Ріст і розвиток - дві сторони одного і того ж явища, нас-

лідку, причина якого криється у взаємодії рослинного організму з середовищем його існування. 

Ця єдність (ріст і розвиток) являє собою одну з основних властивостей живого рослинного 

організму. Онтогенез того чи іншого рослинного організму, з одного боку, залежить від 

спадковості та мінливості, а з іншого - від умов існування, у тому числі і від випадкових явищ 

природи та діяльності людини.  

Потрібно завжди мати на увазі, що рослинний організм і життєві умови його існування 

являють собою єдність.  
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Формування лісу розпочинається із його посадки. Вже в цей період визначається її густота в 

залежності від деревного виду.  
 

Пригадайте технологічні процеси створення лісових культур.  
 

Вихованці гуртка пригадують, що технологія створення лісових культур, від яких 

залежить формування лісу, - це система агротехнічних, лісівничих, біологічних, санітарно-

захисних та інших заходів, спрямованих на створення й вирощування лісових культур з 

використанням машин, механізмів, матеріалів та організація їх виконання.  

До прийомів формування лісу відносяться рубки головного користування, поступово-

лісосічні й вибіркові рубки.  

Протягом життя насадження проходить три фази росту і розвитку: 1) формування складу 

насадження, нормально проходить у першій фазі розвитку – в молодняку після його змикання; 2) 

формування крон і стовбурів, що проходить в жердняках і середньовікових насадженнях, і 3) 

розвиток приросту у по діаметру у  фазі затухання приросту в висоту і природного проріджування, 

що характерне для середньовікових і пристигаючих насаджень.  

Рубки догляду називаються просвітленням і прочисткою, перед якими ставитися завдання 

догляду за складом насадження, забезпечення панування головної породи. Догляд за складом, 

що проводиться в молодняках, називається прочисткою, а сама перша його фаза в 

десятирічному віці - просвітленням цінних порід. Рубки догляду у жердняках і середньовікових 

насадженнях називаються проріджуванням. При їх проведенні формується стовбур та крона. 

Рубки догляду у перестиглих насадженнях називаються прохідними. Головним їх завданням є 

догляд за приростом по діаметру. Такі лісівничі прийоми застосовуються також у молодняках. 

Просвітлення цінних порід у таких насадженнях розпочинається з десятирічного віку.  

Мета цих рубок – видалення небажаних домішок, сприяння головним породам, створення 

для них «шуби», але з запобіганням їх від переростання другорядними породами.  

Отже, при  прочистках вирубують панівні дерева, що не відносяться до головних порід, але 

загрожують їм пригніченням і витісненням. При просвітленнях дуба «садять на пеньок» граб, 

липу, ліщину та інші кущі, вербу козячу, осику, березу, та інші деревні породи. При просвітленні 

ялини і сосни видаляють березу і осику.  

Прочистки необхідні також у чистих, перегущених молодняках з тонкими витягнутими 

стовбурами.  

Розрізняють два види прочисток: суцільну і коридорну. При суцільній прочистці прагнуть до 

просвітлення всіх екземплярів головної породи, при коридорній – ставиться обмежена задача – 

захищати тільки визначене число екземплярів головної породи, які розміщені в порядку, зручному 

для проведення догляду.  
 

4.2. Самосів і підріст під наметом лісу. Розповідь. 
  

Більшість однорічного самосіву навіть тіньовитривалих порід  під зімкнутим наметом 

материнського насадження через деякий період гине із-за нестачі світла, застрягання в товстій 

підстилці, засухи та інших причин. Підріст берези і осики насінного походження живе під наметом 

лісу 1-2 роки, сосновий – 1-3 роки, ялиновий, буковий і модриновий – до 60 років, не виростаючи 

інколи вище від 1 м і розвиваючи зонтикоподібні крони. Дубовий підріст, розпочинаючи із 2-3 року 

життя під наметом насадження втрачає можливість верхівкового росту.  
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Розрізняють надійний підріст, здатний задовільно рости, і безнадійний, нездатний до 

поправки після виходу на простір. Так, часто ялиновий і модриновий підріст, що знаходився 

тривалий час у затіненні, почуває себе ще гірше після вирубки пригнічуючих його дерев. Хвоя 

підросту, що вийшов на простір обпікається сонцем, буріє і обсипається, деревцята гинуть від 

заморозків і трав, що їх приглушують.  

Підріст, що пережив повільну зміну умов, надалі добре росте і здатний надолужити втраче-

ний приріст. Тому потрібно поступово виставляти лісові культури на простір.  До раптового виста-

вляння на світлочуттєвий підріст ялини, бука, модрини, або дуже пригнічений підріст світлолюб-

них порід, особливо в тих місцях, де клімат всередині лісу суттєво відрізняється від зовнішнього. 

Норми догляду за виставленим на простір підростом розроблялися класичним лісівництвом.  

Нерівномірність появи підросту викликається багатьма причинами. Найважливішою із них 

може бути великий розмір материнських дерев у віці їх стиглості. Кожна спроба молодого 

покоління заселяти ділянки, зайняті старими деревами зустрічає перепони, що виникають із-за 

настачі світла, потужної підстилки, великої кількості у верхньому горизонті ґрунту  дрібних коренів 

старих дерев, що висушують ґрунт і вбирають поживні речовини. Що стосується вікон у наметі 

лісу і свіжих прогалин на місці вирубаних дерев, то тут створюються найкращі умови для 

проростання насіння, закріплення їх в ґрунті і росту самосіву. Це зрозуміло, бо в таких місцях 

краще освітлення, зволоження і рихлість підстилки. В ґрунті на таких ділянках є лише відмерлі 

корені старих дерев, які по мірі загнивання звільняють місце кореням підросту.  
 

4.3. Штучне лісовідновлення. Склад культур. Чисті й змішані культури.  
 

В курсі загального лісівництва питання штучного лісовідновлення можуть бути розглянуті 

лише з принципового боку, що відносяться до зв’язку між природним і штучним 

лісовідновленням, до питання про перевагу того чи іншого із них, про склад порід в культурах і їх 

взаємовідносинах, про рядові і гніздові посадки, густоту культур, а також про доповнення 

природного лісовідновлення  посівом і посадкою. Техніка штучного лісовідновлення була 

розглянута у темі «Лісові культури».  

Лісові культури, як правило, є суцільними і відновлюються після суцільної вирубки, 

корчування пеньків і сільськогосподарського користування на лісосіці. Останнє проводять 

протягом декількох років (від 3 до 6). При цьому, плугом та іншими ґрунтообробними механізмами 

знищується трав’янистий покрив лісу, порушується склад ґрунту та його структура, в значній 

кількості знищується комплекс лісової ґрунтової мезофауни.  
 

Які сільськогосподарські культури доцільно висівати після рубок голового користування? 

Чому?  
 

 Вплив тимчасового сільськогосподарського користування на розкорчованих лісосіках буває 

різним, в залежності від типу лісу і типів ґрунтів. Сільськогосподарське користування на кислих 

ґрунтах, з недієвою органічною речовиною нейтралізує ґрунт, посилює його мікробіологічну 

діяльність, динаміку азоту, фосфору і калію. Після сільськогосподарського користування лісові 

культури ростуть швидко на самих різноманітних грунтах.  

Різко негативні результати спостерігаються на піщаних і супіщаних ґрунтах борів і суборів 

після суцільних рубок, розкорчовок і наступного сільськогосподарського використання або після 

тривалого перебування суцільних рубок в стадії пустища. В таких умовах розвивається пустищна 

фауна пластинчастовусих жуків (травневого, полосатого та мармурового хрущів). Вони 

інтенсивно знищують  кореневі системи не тільки молодих насаджень, а й старших молодняків. 
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 Борові ґрунти виснажуються довготривалим сільськогосподарським використанням і лісові 

культури на них ростуть погано із-за нестачі поживних речовин.  

Але навіть при задовільному стані соснових культур на бувших пустищах борів і суборів їх 

подальший ріст і розвиток може бути різний. Нерідко в період жердняка у 20-30-річному віці вони 

піддаються ураженню кореневою губкою. Сосна всихає групами, утворюючи заокруглені 

прогалини, які розширяючись утворюють «вісімки» і все це призводить до розладнання культур. 

Не виключена можливість, що початок утворення прогалин викликаний сніговалами або 

ураженням блискавки, при яких відмирання носить груповий характер.  

Слід вважати, що в явищах «сосна на староорній землі» в якості вихідних причин виступа-

ють деякі загальні умови, що викликають погіршення фізіологічного стану сосни  і сприяння губці 

оселення на коренях. Дослідження показали, що має значення не стільки сільськогосподарське 

використання, скільки корчування пеньків і послідуюче перебування ґрунтів в стані пустищ.  

На пісках і супісках потрібно застосовувати таке корчування пеньків, щоб воно не  зачіпало 

глибинних коренів. Щоб забезпечити молодому поколінню сосни ґрунтові умови, не гірші, ніж ті, 

якими користувалось материнське насадження, застосовують насіннєво-лісосічні рубки, а при 

веденні суцільних рубок – закультивування лісосік після рубки.  

Склад культур. Чисті й змішані культури. На площах, що підлягають закультивуванню 

лісом, висаджують або висівають породи, які можуть розвивати на цих ґрунтах максимальну 

продуктивність, виробляти деревину найкращої якості і бути стійкими проти несприятливих умов. 

На борових і суборових піщаних ґрунтах сіють і висаджують сосну, на суглинкових – дуб, ялину, 

ясен та інші породи. По заболочених долинах створюють культури вільхи, осики, берези та інших 

швидкорослих порід.  

 Змішування порід потрібно розглядати як додатковий спосіб підвищення продуктивності і 

стійкості лісових культур. Так, домішка  бука в соснові і дубові культури на пісках і супісках 

підвищує родючість ґрунтів і продуктивність культур. Домішка граба, ялини, клена, ільмових порід 

в дубових культурах на багатих ґрунтах сприяє підгону і очищенню стовбурів дуба від сучків, 

підвищує якість його стовбурів. Введення підліску в склад дубових культур у степових 

засушливих умовах сприяє затіненню ґрунту, захисту його від заростання травами та задерніння. 

Суміш азотозбирачів – білої і жовтої акації, чорної і сірої вільхи, обліпихи збільшує кількість азоту 

в ґрунті і сприяє підвищенню продуктивності головної породи.  

Домішка модрини до ясена збільшує його приріст на 50% в порівнянні з ясеном, що росте у 

природних насадженнях в домішці з дубом, липою, ільмовими та кленом. Модрина на  дібровних 

ґрунтах підвищує вологість верхніх шарів, сприяє збільшенню кількості рухомого азоту в три рази, 

фосфору – в два, калію в 1,5 рази.  

Змішування дуба з ільмовими породами і ясеном в степу призвело до негативних 

результатів: ільмові і ясен висушували ґрунт, сприяли його задернінню, дуб всихав.  

Самим раціональним правилом змішування є співвідношення взаємосприятливих і вик-

лючення антагоністичних порід. Але  таких співвідношень у природі мало. Часто так трапляється, 

що порода А сприяє породі Б, але порода Б антогонує з породою А. Приклад взаємовідносин 

сосни і дуба – порід першого ярусу – з породами другого ярусу і підліску ілюструють цей випадок.  

При посадці в степу дуба з ясеном, у віці 10-15 років дуб всихає, а потім гине і ясен. З іншо-

го боку, важко відшукати випадки, коли  дві сусідні породи росли б краще  дякуючи взаємному 

контакту. Слабі  компоненти швидко випадають із рядових культур; наприклад, в сухих і свіжих 

лісостепових дібровах посадки дуба і ялини при змішуванні в рядах або через ряд до 40-50 років 
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стають чистими дубовими, так як ялина випадає. Чисті дубові і ялинові насадження в  таких 

умовах ростуть добре і майже не зріджуються. Відповідно, в засушливому кліматі дуб проявляє 

агресивність по відношенню до ялини. Ранній дуб витісняє ялину повністю до 25-30 років.  

Дубово-ялинові культури у вологих дібровах (D3) лісостепу показують різні результати. Тут 

ялина доживає до 100-120 років, досягаючи 35-40-метрової висоти, дуб же залишається в малій 

кількості або випадає повністю.  
 

4.4. Змикання крон у молодняках. Доповнення природного лісовідновлення. Розповідь.  
 

Існує золоте правило лісівництва, відповідно до якого потрібно досягати найшвидшого 

змикання крон в природних і штучних молодняках. Це завдання тісно пов’язане з особливостями 

густих деревостанів, так як збільшення густоти – кращий спосіб досягти раннього змикання 

молодняків.  

При роздільному стоянні деревець-сіянців або саджанців вони піддаються впливу багатьох 

несприятливих для них факторів, серед яких найбільш суттєвими є наступні: 1) надмірна радіація, 

що викликає перегрів тканин і пригнічення фотосинтезу; 2) під впливом вітру посилюється 

турбулентний обмін вологою, в результаті чого наступає повітряна засуха; 3) у вільному просторі 

між деревцями можуть поселитися бур’яни і густодеревинні трави, що забирають вологу і поживні 

речовини; на площах, що надмірно прогріваються поселяються шкідники дерев.  

Змикання крон в молодняках регулює інтенсивність несприятливих радіаційних і 

гідротермічних умов, знищує елементи пустинної флори і фауни, створює на всьому просторі 

молодняка лісові умови, що відрізняються пом’ягшенням гідротермічних коливань.  

Розрізняють чотири фази змикання молодняків і наступних процесів: 1) змикання кореневих 

систем; 2) змикання крон; 3) початок фази очищення від сучків і диференціація дерев за класами 

росту; 4) самозрідження. Змикання кореневих систем і навіть взаємопроникнення  ризосфер 

сусідніх дерев розпочинається раніше змикання крон. Соснові культури при густоті посадки 10 

тис. 1-2-річних сіянців на 1 га в кліматі лісостепової зони, в типі свіжого субору (В2) досягають 

змикання коренів на 2-3 році, а крон на 7-8 році життя. Наявні ознаки пригнічення нижніх сучків і 

початкові етапи диференціації дерев за класами Крафта настають на 10-12 році життя культури. 

При кількості сосон 20 тис. на 1 га ті ж фази у сосни настають на 2-3 роки раніше. У ялинових 

молодняках при таких же умовах місцезростання вони настають на 5-7 років пізніше, аніж у 

сосни. В останньому випадку відіграє роль період «сидіння» (повільного росту) в молодому віці.  

Ідеальними за впливом деревостану на середовище існування і взаємовідносини між 

деревами є рівна відстань між ними. Але для більш швидкого  створення лісових умов 

відступають від цього правила практикуючи широкі міжряддя і зменшують відстань між 

рослинами в рядах. Наприклад, при 10 тис. посадкових місць замість рівномірної посадки по 

кутах метрових квадратів встановлюють міжряддя шириною 2 м, при відстані між саджанцями в 

ряду 0,5 м. Такими лісівничими технологіями пришвидшують змикання крон у рядах, але в такому 

випадку період змикання крон між рядами віддаляється.  

Самозріджування - суттєва перевага лісу, що забезпечує природний відбір – знищення 

менш пристосованих індивідумів. Воно в значній мірі виправляє недоліки невдалого підбору 

насіння або посадкового матеріалу, особливо якщо культура закладена дуже великою їх 

кількістю, зібраних у природних насадженнях.  

У змикання крон є і негативні сторони. Змикання кореневих систем призводить до 

конкуренції коренів за вологу і поживні речовини в ґрунті. На дуже бідних ґрунтах (Олешківські 
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піски) густі соснові культури ростуть погано, а змикання припиняє їх ріст. Виправити це можна 

штучним зріджуванням посадок.  

Доповнення природного лісовідновлення. Якщо на лісосіці суцільної або поступової рубки 

природне лісовідновлення проводилося не головною, а другорядними породами, наприклад, не 

дубом, а його супутниками – грабом, липою, кленами, ільмовими, чагарниками; не сосною, а 

березою чи широколистими породами, що формують третій ярус, то головну породу вводять 

висіванням насіння, або посадкою сіянців. Коли ж лісосіка зберігає підлісний покрив, властивий 

звичайній обстановці (наприклад, панування мохів і лишайників у сосняках), і ще не пройшло 

заселення її бур’янами, задерніння лучними або степовими, дернинними або кореневищними 

злаками (вівсяниця, пирій, білоус та ін.) можна застосовувати посів головної породи або рядову її 

посадку по частково обробленому ґрунті. Добрий результат дає посів  жолудів на свіжих лісосіках 

в дібровах де багато 1-2-річного підросту ясена, липи, кленів, ільмових, ліщини та інших кущів, 

але відсутній дуб. В таких випадках жолуді висівають через 0,7 м під лопату або сапу методом 

«шпигування жолудів».  
 

Пригадайте цей метод.  
 

Якщо ґрунт на лісосіці частково заріс бур’янами чи лучною рослинністю, головну породу 

вводять площадками або широкими обробленими смугами, на яких висівають насіння або 

висаджують саджанці головної породи. Залежно від умов площадки роблять розмірами 0,5×1; 

1×1; 1×2; 2×2 м і т. д. Задовільні результати дає введення швидкорослих і цінних порід 

площадками розміром 0,5×0,5 м по 1-2-річних сіянці у природні молодняки. Таким способом 

вводять грецький горіх, модрину, дугласію в дібровах та бучинах. Кожну із цих порід садять по 

100 сіянців на 1 га одиничними екземплярами по оброблених площадках-квадратах з 

послідуючим доглядом за ними. На схилах площі, що обробляється, роблять площадки 

прямокутної форми розміром 0,3×1 м, розташовуючи довгим боком по горизонталі схилу.  

Розглянуті методи доповнення природного лісовідновлення представляють кращі способи 

лісовідновлення за продуктивністю, якістю і стійкостю створених насаджень.  

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

5.1. Бесіда.  

1. Дайте визначення поняття «індивідуальний розвиток рослин».  

2. Які фази розвитку деревостанів виділив Г.Ф. Морозов?   

3. Охарактеризуйте самосів та підріст у різних типах лісу.  

4. Які переваги та  недоліки мають чисті деревостани?  

5. Перерахуйте переваги та недоліки мішаних деревостанів.  

6. Охарактеризуйте якісні зміни, що відбуваються в рослинному організмі у зв’язку з його 

ростом.  

7. Яких правил потрібно дотримуватися при змішуванні лісових культур?  

8. Які фази змикання крон у  молодняках і наступних процесів розрізняють у лісівництві?  

9. Запропонуйте схему доповнення природного лісовідновлення у борових типах лісу при 

поступових рубках. (Виконується практично із використанням дидактичного та роздавального 

матеріалу).  

5.2. Слово керівника. Краще зрозуміти вивчену тему допоможе вам виконання навчального 

проекту на тему «Формування та розвиток лісу. Штучне лісовідновлення».  

Гуртківці обговорюють етапи виконання проекту, підбирають наукову літературу. 



 

659 

 

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка самостійно роблять висновки про етапи формування та розвитку лісу, 

фази розвитку антропогенно непорушених лісів, їх вплив на формування та розвиток лісу,  

розрізняють самосів і підріст, чисті і змішані культури, визначають  переваги та недоліки чистих і 

змішаних деревостанів. Склавши схеми змішування лісових культур під час штучного 

лісовідновлення при застосуванні різних типів рубок вони презентують свої роботи переконуючи 

слухачів у перевазі саме такої схеми.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Використовуючи картосхеми земель ДЛФ, закріплених за учнівським лісництвом, визначити 

ділянки з природним лісовідновленням на яких бажано провести доповнення лісових культур. 

Висновки аргументувати. Виконати навчальний проект на тему «Формування та розвиток лісу. 

Штучне лісовідновлення».  

 

Заняття 56  
 

Тема. Практична робота №23. Висівання насіння дерев і чагарників у розсаднику.  

Мета. Закріпити знання вихованців гуртка з теми «Формування та розвиток лісу. Самосів і 

підріст під наметом лісу. Штучне лісовідновлення. Склад культур. Чисті й змішані культури. 

Змикання крон у молодняках. Доповнення природного лісовідновлення», удосконалити уміння й 

навички роботи в лісовому господарстві при висіванні насіння, виховувати бережливе ставлення 

до насіннєвого матеріалу, колективізм при виконанні завдань та прагматизм у досягненні мети. 

Формувати уміння виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля їх досягнення спираючись 

на лісівничі знання.  

Обладнання. Лопати, сапи, посуд для насіння, рукавиці.  

Базові поняття та терміни. Насіння, висівання, дерева, чагарники, розсадник, 

стратифікація.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення  підсумків заняття . 

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми, мети, об’єкта проведення практичної роботи, маршруту руху 

до об’єкта.  

(Якщо насіння висівається в шкільному розсаднику, то використовується насіннєвий 

фонд учнівського лісництва).  

Розподіл вихованців гуртка на ланки згідно структури учнівського лісництва.  

Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

Бесіда. 

1. Які методи й способи створення лісових культур вам відомі?  

2. Дайте визначення поняття «сіяння».  
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3. Від чого залежить ефективність створення лісових культур сіянням?  

4. Від яких критеріїв залежать норми висівання та глибина загортання насіння?  

5. Перерахуйте способи висівання насіння. Охарактеризуйте їх.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Як вам відомо, лісорозведення та лісовідновлення проводять різними методами та 

способами. Одним із методів є створення лісових культур сіянням. Цей метод менш 

трудомісткий, ніж садіння. Він має свої недоліки та переваги, але, при цьому, інтенсивно 

використовується в лісівництві. Під час виконання практичної роботи ми узагальнимо знання про 

способи висівання насіння, удосконалимо вміння висівати насіння лісових культур 

використовуючи різні способи.  

ІV. Виконання практичної роботи.  
 

4.1. Визначення ділянок для посіву, забезпечення юних лісівників насінням та інвентарем.  
 

4.2. Виконання практичної роботи.  
 

Висівання насіння в розсаднику проводиться парами. Одні з них роблять рядки або лунки 

(залежно від способу висівання), а другі - висівають насіння. Насіннєвим матеріалом 

забезпечують їх інші гуртківці, які не задіяні у висіванні. За виконанням роботи слідкує інженер 

лісових культур або лісничий.  

Застосовуються способи висівання насіння:  

а) рядковий спосіб, що передбачає висівання насіння безперервними рядками з однаковою 

шириною міжрядь і глибиною висівання;  

б) стрічково-лунковий – висівання насіння по кілька штук у кожну з лунок, які розміщуються 

в рядку на однаковій відстані одна від одної;  

в) стрічкова сівба може бути 2-3-рядковою з рівномірним розміщенням насіння у кожному 

рядку. Відстань між рядками становить 30-40 см, а між стрічками – 3-5 м.  

При таких способах посіву рядки розміщуються з півночі на південь.  

Останнім часом у лісівництві використовується сівба врозкид. Насіння висівається по всій 

лісокультурній площі.  

Пригадавши способи висівання й отримавши насіннєвий матеріал, вихованці гуртка 

приступають до виконання роботи.  

V. Підведення підсумків заняття.  

При підведенні підсумків юні лісівники звітують про виконану роботу перед фахівцями 

лісового господарства, отримують зауваження та виправляють помилки, допущені під час 

виконання практичної роботи.  

 

Заняття 57  
 

Тема. Зміна порід. Зміна порід ялини європейської, сосни звичайної, дуба звичайного 

м’яколистяними породами. Догляд за молодим лісом. Види догляду. Технологія догляду 

за лісонасадженнями. Суцільно-лісосічне господарство.  

Мета. Дати поняття про зміну порід у часі та просторі в результаті онтогенезу, стихійного 

втручання, зміни клімату. Вивчити причини зміни ялини, сосни, дуба м’яколистяними породами, 

сосни і дуба ялиною, дуба – його супутниками. Ознайомити із прийомами догляду за 

лісонасадженнями та суцільно-лісосічним господарюванням.  
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Обладнання. Рисунки, графіки, діаграми, підручники, посібники, роздавальний та 

дидактичний матеріал, фотодокументи, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Зміна порід, хвойні та листяні породи, супутники головних 

лісоутворюючих порід, лісонасадження, технологія догляду, суцільно-лісосічне господарство.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Визначення ступеня готовності вихованців гуртка до заняття, теми і мети, а також основних 

форм та етапів роботи, створення позитивного настрою.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда  

1. Перерахуйте категорії  лісокультурних площ.  

2. Що вам відомо про морфологію лісового масиву?  

3. Які фази розвитку деревостанів виділив Г.Ф. Морозов?  

4. Які переваги і недоліки мають чисті деревостани?  

5. Перерахуйте переваги та недоліки мішаних деревостанів.  

6. Охарактеризуйте якісні зміни, що відбуваються в рослинному організмі у зв’язку з його 

ростом.  

7. В результаті дії яких чинників проходить зміна порід?  

8. Які деревні породи вважаються деревами-супутниками? Назвіть дерева-супутники дуба 

звичайного.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

В житті лісу велику роль відіграє часовий фактор. Темпи зміни складу лісу настільки повіль-

ні, що уявлення про них можна одержати тільки складним шляхом, в результаті різнобічних до-

сліджень. При цьому, важливою ознакою існуючих змін виступає зміна головних деревних порід.  

Під час сьогоднішнього заняття ми вивчимо типи цих змін, причини змін ялини, сосни, дуба 

м’яколистяними породами, сосни і дуба ялиною, дуба – його супутниками. Ознайомимося з 

прийомами догляду за лісонасадженнями та суцільно-лісосічним господарюванням.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Зміна порід. Розповідь.  
 

За масштабом часу в лісі існує три типи змін.  
 

Пригадайте, що таке онтогенез?  
 

1. Зміна порід як результат онтогенезу, тобто розвиток окремих поколінь лісу, починаючи із 

самосіву-підросту і закінчуючи старими, досягшими природної стиглості деревостанами.  
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2. Зміна порід як результат стихійного втручання людини та інших зовнішніх факторів в 

життя лісу і протилежні процеси відновлення природного складу і структури лісу. Ці процеси 

більш довготривалі так як вони охоплюють одне, два або навіть три покоління деревостану.  

3. Зміна порід як результат багатомасштабних подій типу зміни клімату, що проходить 

протягом довготривалих відрізків часу.  

На земній кулі майже не залишилось лісів на структурі яких не відобразилась би діяльність 

людини. Непоодинокі випадки, коли недооцінюється вплив людини, сучасні явища помилково 

приписуються природним силам, або, навпаки, явища природні, спонтанні, що виникають 

внаслідок внутрішніх причин, які не залежать від людини, розглядаються як результат людської 

діяльності. Для лісівника дуже важливо правильно розуміти зміни деревних порід, оцінювати їх 

походження, вміти цей процес прогнозувати.  

4.1.2. Зміна порід ялини європейської м’яколистяними породами. Розповідь.  
 

Як ви вважаєте, які причини і фактори можуть суттєво впливати на зміну порід ялини 

м’яколистяними породами?  
 

Однією із самих загальних причин зміни порід при переході корінних деревостанів у похідні 

виступає різниця у темпах росту в висоту. У випадку одночасного поселення і при сумісному рості 

на лісосіках у цих порід панують швидкорослі піонери лісу – береза і осика над дубом,  ялиною, 

буком та модриною. Але в наступному пригнічені і відставші в рості основні лісоутворювачі, 

довговічні і тіньовитривалі породи стають панівними над породами-піонерами. Така загальна 

логічна схема більшості явищ зміни порід.  

Зміна ялини березою, осикою, чорною і сірою вільхою – один із найкращих прикладів 

стихійного впливу людини на склад лісу. Вона виникає в результаті суцільної вирубки ялинників 

або пожеж. При цьому на оголених від лісу площах проходять глибокі зміни всієї кліматичної 

обстановки. Поверхня ґрунту вдень повністю освітлюється, а вночі сильно випромінює радіацію; 

мікроклімат стає різко континентальним. Якщо після суцільної рубки зберігся пригнічений приріст 

головної породи – ялини, то він гине від сонячної радіації і заморозків. Якщо сходи ялини 

з’являються на лісосіці або на вигорілій території внаслідок поширення насіння – вони також із 

часом гинуть. Замість трав’янистого покриву ялинників тут розростаються представники 

світлолюбної лучної флори, що є для молодих ялинок небажаними сусідами.  
 

Пригадайте представників трав’яного покриву ялинників та світлолюбної лучної флори.  
 

Щорічно плодоносячі дерева берези і осики, що трапляються в ялинниках, дають достатню 

кількість насіння для природного відтворення на території всієї лісосіки, і на ній з’являється їх 

«наліт» - самосів. Він стійкий, не боїться заморозків, сонячного проміння і конкуренції з боку трав. 

Перевага берези і осики – велика кількість насіння і висока схожість, швидкий ріст, який дозволяє 

пригнічувати трави.  

Береза починає заселяти вирубки зразу ж після звільнення площі від дерев в результаті 

рубок або пожеж. Ґрунт після пожеж мінералізується, лісової підстилки майже не залишається, а 

трав’яний покрив повністю відсутній. Змикаючись кронами групи самосіву утворюють тіньовий  

намет і витісняють світлолюбну рослинність. Починає складатися звичайний для лісу «мертвий 

покрив» - лісова підстилка.  

Після утворення листяного молодняка, з насіння ялини, що потрапило на ґрунт, з’являється 

ялиновий підріст, який під наметом березняка і осинника захищений від прямої сонячної радіації і 
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заморозків. Такі обставини позитивно впливають на ріст та розвиток ялини. Оселившись під 

наметом світлолюбних порід і утворивши нижній ярус, ялиновий підріст з часом змикається, 

відрізаючи шлях для відновлення недовговічних берези та осики. Досягнувши відповідної висоти 

ялина перестає потребувати захисту і тоді ясніше виступає пригнічуючий вплив верхнього яруса 

світлолюбних листяних порід. По мірі зріджування яруса світлолюбних порід для ялини 

створюються все кращі умови росту. Після стадії двоярусного наступає стадія одноярусного 

хвойно-листяного насадження, яке поступово переходить знову в двоярусне. Перший ярус 

формують ялини з невеликою домішкою осики чи берези, а нижній складається із пригнічених 

ялин та листяних порід.  

4.1.3. Зміна сосни березою та осикою.  

Береза і осика змінюють сосну найчастіше на краще зволожених ґрунтах, які після оголення 

їх від лісу швидко вкриваються світлолюбними злаками і задернівають.  

Таким чином, арена, де може проходити зміна соснових насаджень листяними, - це свіжі, 

вологі і сирі бори та субори, соснові культури на пісках і супісках. Тут зміна порід проходить не із-

за  чутливості сосни до заморозків – вона їх не боїться, а внаслідок швидкого задерніння ґрунту. 

Трава раніше сосни покриває ґрунт і, утворюючи зарослі, затримує її схожість. Притиснута, нагну-

та до землі верхівка сосни, наступною весною, внаслідок геліотропізму, знову буде пробиватися 

через траву до світла, але сніговий покрив  в наступну зиму може знову її викривити. 

Утворюються звивисті, колінчасті екземпляри молодої сосни. В результаті такої боротьби 

переважає сосна. В подібних умовах зазвичай раніше сосни з’являється  наліт осики та берези.  
 

Чому ці породи з’являються  раніше?  
 

При зміні сосни м’яколистяними породами не спостерігається такого розмежування окремих  

фаз цієї зміни, яке спостерігається при зміні ялини тими ж породами. Після суцільної рубки 

ялинника спочатку з’являється захисний ярус листяних, потім під його наметом селиться ялина. 

Сосна ж починає селитися посля нальоту берези і осики, інколи навіть одночасно з ними; вона 

тільки відстає в рості. Тому рідко трапляється двоярусна стадія, яка характерна при зміні 

ялинників на широколистяні породи. Сосна, в результаті швидкого росту, вибившись із-під трави 

через невеликий проміжок часу доганяє листяні породи. Явище зміни тут більш різко виражається 

не в послідовності утворення двох ярусів, а в ступені панування тієї чи іншої породи з віком.  

В більш різкому вигляді зміна сосни може бути виражена у тому випадку, якщо береза і 

осика вегетативного походження.  

Іншою особливістю зміни сосни є та обставина, що із сосною в більшому ступені 

асоціюється береза ніж осика. Це пояснюється більшою біологічною близькістю вказаних порід, 

однаковим їх відношенням до умов місцезростання, ураження шкідниками та хворобами.  

4.1.4. Зміна дуба звичайного м’яколистяними породами.  

Як ялина може змінюватися березою та осикою, так і дуб, в деяких випадках, під впливом 

суцільних рубок може змінюватися ними ж.  

Наприклад, за даними А.М. Соболєва середній склад насаджень, з розподіленням панівних 

порід, був наступним:  

           Вік насаджень                            Дуб                   Липа       Осика     Інші 
породи 

          Старші 50 років                           4/10                                       4/10                                     2/10                              - 

          Молодші 50 років                 2/10                                      1/10                                       6/10                              1/10 

   Для  різновікових  насаджень                                         3/10                                        2/10                                       4/10                                 1/10 
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В насадженнях, старших 50 років, панування осики по площі невелике. Навпаки, в 

насадженнях молодших  50 років воно значне (60%) і явно створилося за рахунок дуба і липи.  На 

цей процес мають великий вплив суцільні рубки. Така зміна порід трапилася тому, що дуб не в 

змозі відновлюватися насінням, а лише паростками пеньків, які з’являються в обмеженій 

кількості. Дубовий самосів, який  проростав під наметом материнських особин, в значній мірі 

гинув під впливом трав’яної рослинності, паростків ліщини та інших порід, а також осики, яка 

проростала на відкритих місцях і розвивалась із кореневих  пагонів.  

Якщо умови такі, що дуб змінюється м’яколистяними породами, то відновлення дуба може 

статися тільки при умові, якщо він відносно швидко підніметься спочатку у вигляді підліску, а 

потім другого яруса і пригнітить осику. Це може статися у тому випадку, коли рубки проводились 

у насіннєвий рік або після нього. Якщо дубовий самосів відсутній, або його дуже мало і під 

осиковим наметом трапляються лише поодинокі дубки, вони не зможуть змінити осику.  

Зміна дуба березою і осикою типова для свіжих та вологих дібров. У вологих дібровах 

спостерігалися зміни дуба на вербу козячу, а в сирих – на вільху чорну. Причиною змін були не 

тільки суцільні рубки, але й вітровал.  

В сухих дібровах навіть при порослевому лісовідновленні, ніколи не відбувається зміни 

дуба іншими породами.  

4.1.5. Зміна  дуба його супутниками.  

На більшій частині України поширені грабові діброви. Корінні їх насадження двоярусні: із 

дуба звичайного, ясена, клена-явора, клена гостролистого, ільма, липи в І ярусі і граба – в ІІ. 

Своїми верхівками граб зазвичай входить у нижні межі І яруса. Із-за сильного затінення грабом 

підлісок повністю відсутній, а трав’яний покрив зріджений.  

В результаті застосування суцільних рубок без штучного введення дуба або без догляду за 

дубовим підростом більша площа цих дібров перетворилась в чисті грабняки з домішкою ясена, 

клена-явора, клена гостролистого, липи, ільма, черешні,  при повній відсутності головної породи 

– дуба.  

Грабовим дібровам властиве попереднє відновлення. Внаслідок частого плодоношення 

супутників дуба їх підріст знаходиться в надлишку, підросту дуба буває достатньо тільки після 

насіннєвих років. Під затінковим ІІ ярусом, сформованим із граба, дубовий підріст живе не більше 

двох років. Більшість дубків відмирає до весни другого року. Суцільні рубки, проведені після 

неврожаю жолудів, ведуть до зміни корінних насаджень дубових дібров на похідні, в яких панує 

граб з домішкою ясена та інших супутників дуба. Паростки граба, що з’являються в надлишку не 

тільки на молодих, а й на старих пеньках, швидко переростають своїх  сусідів і заглушають їх. 

Насіннєвий граб розпочинає рости швидко із другого року життя і переганяє своїх сусідів.  

Головною умовою для успішного відновлення дуба при сусідстві його з грабом є 

недовговічність останнього. Випадаючи із насаджень у віці 100-120 років, грабові дерева 

залишають прогалини, на яких з урожаєм жолудів дуб відновлюється, створює груповий підріст і 

зберігає за собою сприятливе середовище для укорінення проростаючих жолудів. Відповідно, 

відсутність суцільних рубок і наявність в грабових дібровах ссавців (диких свиней) складали в 

минулому найважливішу передумову для відновлення дуба. Суцільні рубки посилювали як 

насіннєве, так і порослеве відновлення граба, що сприяло повному витісненню дуба.  

Не тільки граб, але й інші супутники дуба здатні витісняти його насіннєвий підріст. Часто 

при вирубці перестійних насаджень свіжих дібров у віці більше 150 років дуб відновлюється 

погано і більша частина підросту витісняється кленом гостролистим, ясеном, липою, ільмовими. 
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При цьому найчастіше утворюються насадження, в яких у І ярусі дуб трапляється поодиноко і 

панують його супутники, в ІІ – граб або клен польовий, а при відсутності граба – густий ліщиновий 

підлісок. Насадження такого типу Є.В. Алєксєєв відносив до корінних дібров, тому, що вони 

складаються з довговічних і високоростучих порід та утворюються незалежно від впливу 

зовнішніх стихійних причин. Витіснення дуба його супутниками характерне для дібров з більш 

м’яким кліматом і на свіжих ґрунтах.  

На суцільних лісосіках у вологих дібровах  часто проходить зміна дуба на осику, березу, 

інколи на вербу козячу. Ці породи з’являються на лісосіці із насіння. Висока вологість ґрунту 

створює їм умови для швидкого росту і пригнічення дуба та його супутників.  
 

4.2. Догляд за молодим лісом. Види догляду. Технологія догляду за лісонасадженнями. 

Суцільно-лісосічне господарство. Розповідь.  
 

Отже, догляд за лісовими культурами – це комплекс агротехнічних і лісівничих заходів, що 

включає обробіток ґрунту, прополювання лісокультурних площ, удобрення, прибирання від 

захаращень, боротьбу з хворобами та шкідниками, а також проведення рубок догляду.  

Заходи по догляду за насадженнями розпочинають в молодих насадженнях з моменту 

змикання крон до пристигаючої стадії насаджень у віці від 5-10 до 60-80 років. Цей період 

боротьби за існування між деревами дуже гострий на початку і менш інтенсивний в кінці.  Однією 

із головних задач рубок догляду є регулювання взаємовідносин між деревами: усунення гострої 

боротьби і конкуренції, невигідної для головних порід і їх кращих представників, сприяння 

розвитку вигідних взаємовідносин між деревами, особливо у випадках, коли це сприяє розвитку 

головної породи і її кращих екземплярів.  

Боротьба за існування являє собою необхідний процес в житті кожного деревостану. Вона 

починається диференціацією дерев і закінчується регресією їх кількості, самозріджуванням.  

Існує думка, що на кожному етапі боротьби за існування самозріджування знімає протиріччя 

між надлишковою кількістю дерев і обмеженою площею живлення. Тому не потрібно вмішуватися 

в природний хід розвитку лісу, регулювати взаємовідносини між деревами. Проте така думка 

відкидається ходом росту насаджень різної густоти. В своєчасно не зріджених густих 

насадженнях негативно відзначається вплив надлишкової густоти до кінця життя. Дуже зріджені 

насадження розростаються в сучки і до кінця життя відрізняються неповноцінністю внаслідок 

збіднення і генетичного різноманіття.  

Боротьба за існування між деревами необхідна і корисна для лісу, правда, не повністю і не 

в усіх випадках: при надмірній густоті деревостан погіршується із-за гострої конкуренції дерев між 

собою, у стиглому віці продуктивність його понижується, дерева нижчі ростом і тонші в діаметрі.  

З іншого боку, повне виключення взаємного підгону дерев і конкуренції між ними шляхом 

закладки зріджених насаджень призводить не тільки до сучкуватості, збіжистості стовбурів, але й 

до зниження продуктивності лісу. Відповідно, взаємодія дерев необхідна, і втручання лісівника в 

життя деревостану з рубками зводиться в найпростішому випадку до зменшення густоти, що має 

велике позитивне значення.  

Суцільно-лісосічне господарство. При будь-якій рубці успіх лісовідновлення залежить від: 

1) наявності насіння, 2) умов для його проростання, 3) умов подальшого життя самосіву. Потрібно 

також враховувати вплив рубок і створюваної ними структури лісу на загальний стан останнього і 

на  якість деревини.  
 

Що є джерелом насіння у лісових насадженнях при суцільних рубках?  
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Ми вже відмітили, що джерелом насіння при суцільній рубці є найближчі стіни лісу, що 

обмежують лісосіку. В якості насінників вони мають суттєві недоліки, так як дерева цих стін не 

підготовлені для рясного плодоношення і стояння на просторі. В  дерев у зімкнутих насадженнях 

добре розвивається стовбур і відносно слабо крона. Раптовими рубками у таких дерев 

викликається розвиток насіннєвої функції, але без попередньої підготовки їх крон. Дерева в 

насадженнях достатньо плодоносять тільки в насіннєві роки. Відповідно для забезпечення 

насінням суцільної лісосіки потрібно очікувати, коли дерева дадуть насіння.  

Іншою невигідною особливістю  стін лісу як джерел насіння є нерівномірність забезпечення 

насінням сусідніх площ на лісосіці. Необхідно враховувати й те, що, поки настане насіннєвий рік, 

лісосіка встигає вкритися бур’янами і навіть задернитися. Тому, у такому випадку  забезпечення 

насінням є слабким, так як частина  самосіву головної породи гине в боротьбі з трав’янистою  

рослинністю, а також із самосівом і гущавинами другорядних деревних порід.  

Типовий підлісний покрив – трав’янистий, чагарниковий або лишайниково-моховий – не є 

ворогом підросту. Навпаки, підлісний покрив у більшості випадків сприятливий для розвитку 

сходів і підросту тому, що не конкурує з ними, він, в той же час, не дає розростатися 

кореневищним і дернистим злакам – самим небезпечним для самосіву. На свіжих лісосіках 

першого і другого року бур’янів буває мало, і підріст не має значних конкурентів. Тільки на третій 

рік на дібровних лісосіках розпочинається зміна підлісного покриву на бур’яни (полин, кропива, 

зонтичні), а при випасанні худоби – на дернисті злаки, що виключають можливість появи 

самосіву. На цьому заснований метод культури дуба «шпигуванням жолудів».  
 

Пригадайте перевагу створення дубових культур методом шпигування жолудів.  
 

В щілину, приготовлену маленькою лопатою, кладуть 1-2 жолуді по нерозкорчованій 

лісосіці, де наявний підріст із одно-дворічних рослин граба, липи, клена та інших супутників дуба. 

При шпигуванні жолудів отримують хороші результати, якщо це проводять за рік до рубки або в 

рік рубки насаджень. Але цей метод не дає задовільних результатів на трирічних і більш старіших 

лісосіках, де підлісний покрив змінився бур’янами або дерново-злаковою рослинністю.  

Важливе значення має ширина лісосіки: чим вона вужча, тим густіше і рівномірніше 

проходить обнасіннення від стін, і чим ширша, тим, навпаки, у більшій мірі помітні незадовільні 

сторони майбутніх стін як джерела насіння.  

Своєрідні умови для проростання насіння і розвитку самосіву створюються на суцільних 

лісосіках. На них швидко змінюється обстановка життя створена в лісі. Ґрунт, покритий мертвим 

покривом, часто заселяється світлолюбною рослинністю, спочатку бур’янами, потім лучними або 

степовими травами. Прохолодна і малорухлива атмосфера лісу змінюється сухим, нагрітим і 

рухомим повітрям. Послаблена в лісі радіація і випромінювання можуть проявляти себе більш 

вільно. Верхні шари ґрунту на лісосіці, якщо вони оголені, сильніше прогріваються вдень і 

охолоджуються вночі. Коливання температур як в надґрунтовому, так і в ґрунтовому середовищі 

стає різкішим. Якщо ґрунт оголений, він ущільнюється, верхній його горизонт висушується; глибші 

ж шари навпаки, зволожуються, так як відсутній головний  користувач вологи – дерева.  

В засушливому кліматі при відсутності затінення поверхня ґрунту на лісосіках може 

перегріватися, внаслідок чого самосів не з’являється; насіння не проростає із-за сухості, сходи 

гинуть від засухи, опіків листя тощо. Тільки під захистом стін лісу, особливо південної, що кидає 

найбільш довгу тінь на лісосіку, насіння проростає і самосів росте нормально. Із-за потужного ніч-

ного випромінювання на відкритих місцях сходи чутливих до заморозків порід можуть потерпати 
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від весняних заморозків не тільки на оголеному ґрунті, але ще більше при злаковому покриві. 

Останній, характеризуючись великою випромінюваною поверхнею, посилює нічне охолоджен-ня, 

викликає різке зниження температури над собою. Поки самосів не вийшов із трави, він хоч і 

випробовує інші невигідні сторони конкуренції з нею, але буває захищений від заморозків. 

З’являючись над травою, самосів залишається без захисту і пошкоджується заморозками.  

Для успішного росту сіянців має значення як радіаційний режим, так і боротьба сіянців з 

живим покривом. Трав’янистий покрив може заглушати сходи і сіянці, притінювати їх, конкурувати 

з ними у відношенні до ґрунтової вологи, азоту і зольних елементів. При цьому можливий і деякий 

затримуючий ріст вплив кореневих виділень трав. Утворюючи повсть із відмерлих частин, 

трав’яний покрив здатний заважати зростанню і особливо укоріненню сходів. Так же негативно 

може впливати і потужний шар мохового покриву.  

В лісах посушливих районів самосів на лісосіках може відчувати нестачу вологи, не 

зважаючи на збільшений притік опадів на оголеній лісосіці в порівнянні з площею під лісом і на 

більшу вологість ґрунту, особливо її нижніх шарів. Пояснюється це збільшеним випаровуванням 

під впливом перегріву і більшої сили вітру на відкритих місцях. Під наметом лісу, хоч у ґрунті 

вологи менше, підріст захищений від вітрів і радіації, не відчуває конкуренції з боку бур’янів і 

особливо злакових рослин, які є для нього найбільш небезпечними у відношенні до вологи. Такі 

умови – можливість пошкодження заморозками, приглушення травою, небезпека надмірного  

випаровування – мають значення до настання зімкнутості крон. З моменту ж змикання крон 

несприятливі зовнішні фактори, особливо бур’яни і злаки, небезпечна для коренів пустельна 

фауна комах послаблюється і зникає.  

Стіни лісу у більшості випадків не виконують покладених на них завдань. Поряд із 

затіненням прилеглих частин лісосіки стіни лісу на відстані близько 4-6 м пригнічують підріст. Біля 

самих стін лісу він буде нижчий ростом і гірше розвиватиметься. Особливо це помітно в 

засушливому кліматі і в сухих типах місцезростань.  

Такі явища виникають внаслідок висушення ґрунту коренями старих дерев, що розміщені 

близько до лісосіки. Їх вплив посилюється затриманням частини опадів на кронах, затіненням 

підросту стінами лісу, спрямованими на північ. Якщо на лісосіках залишають не викорчувані 

пеньки, на них розмножуються комахи-шкідники, а ґрунт  в сухих і свіжих типах лісу заселяється 

личинками хруща.  

Відповідно, на суцільних лісосіках проходить зміна покриву, клімату і фауни, змінюється 

стан ґрунту і динаміка його зволоження. Створюються нові умови, в яких виживають більш 

пристосовані організми, а не ті, які проживали тут до вирубки. Для чутливих до перегріву сонцем і  

заморозків порід вирубка може бути недоступною. Зникнувша порода може з’явитися на ній 

тільки у випадку, коли інша порода, що не боїться заморозків, створить захисний намет, який 

своїм затіненням витіснить світлолюбний трав’янистий покрив  задернілої вирубки, відновить ті 

умови життя на лісосіці, які були на ній до рубки лісу. Це проходить при вирубці ялинових, 

модринових і кедрових насаджень; при цьому на суцільних лісосіках з’являються швидкорослі, 

світлолюбні й нечутливі до заморозків породи – береза і осика, а у вологих і сирих 

місцезростаннях, крім того, сіра і чорна вільха. Коли вони зімкнуться кронами, створять захист від 

опромінювання і своєю тінню заглушать траву, під їх наметом безперешкодно почнуть селитися 

хвойні. Відповідно, на суцільних лісосіках може проходити зміна як  живого покриву, так і зміна 

деревних порід.  

V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон».  
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Бесіда.  

1. Як проходить зміна порід в результаті онтогенезу?  

2. Охарактеризуйте зміну порід у випадку стихійного втручання та  зміни клімату.  

3. При яких умовах проходить зміна хвойних листяними породами?  

4. Перерахуйте супутники дуба. Як проходить зміна ними дубових насаджень?  

5. Що вам відомо про види догляду за молодим лісом? Які агроприйоми та лісівничі заходи 

при цьому використовують?  

6. Від яких факторів залежить успіх лісовідновлення при  будь-якій рубці?  

7. Що є джерелом насіння при суцільній рубці?  

8. Які фактори необхідні для успішного росту сіянців?  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

Вихованці гуртка роблять висновки щодо необхідності знань про зміни порід у часі і просто-

рі в результаті онтогенезу, стихійного втручання, зміни клімату, причини зміни ялини, сосни, дуба 

м’яколистяними породами, сосни і дуба - ялиною, дуба - його супутниками, значення догляду для 

формування лісових насаджень, використання задля цього суцільно-лісосічного господарювання.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Продовжувати роботу над навчальним проектом на тему «Формування  та розвиток лісу.  

Штучне лісовідновлення». Підготуватися до екскурсії для ознайомлення з організацією догляду за 

насадженнями в лісорозсаднику базового лісогосподарського підприємства. 

 

  Заняття 58  /Екскурсія/  
 

Тема. Ознайомлення з організацією догляду за насадженнями у лісорозсаднику 

лісгоспу. Захист навчальних проектів.  

Мета. Прослідкувати за формуванням, розвитком і зміною порід лісових масивів на 

лісокультурних площах лісгоспу, навчитися визначати самосів та підріст під наметом лісу, 

характеризувати змикання крон. Вивчити склад порід при штучному лісовідновленні. 

Ознайомитися з організацією догляду за молодим лісом та насадженнями у лісорозсаднику 

базового лісогосподарського підприємства.  

Продовжувати розвивати уміння й навички створення навчальних проектів, презентацій, 

вести дискусії, спілкуватися з аудиторією.  

Обладнання. Карта-схема ДЛФ базового лісогосподарського підприємства, схема 

маршруту, планшети, компаси, записники, фотоапарати, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Догляд за насадженнями, формування, розвиток лісу, 

самосів, підріст, змикання крон, склад порід, штучне лісовідновлення, догляд за лісом, 

лісорозсадник, навчальний проект, презентація.  

Тип заняття. Закріплення знань, умінь та навичок.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Захист навчальних проектів.  

V. Проведення екскурсії.  

VІ. Закріплення вивченого матеріалу. 

VІІ. Підведення підсумків.  
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VІІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Повідомлення теми, мети, маршруту руху до об’єкта екскурсії. Налаштування вихованців 

гуртка на робочий лад. Забезпечення необхідними матеріалами.  

Обговорення етапів заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. У чому полягає ріст деревних рослин?  

2. Які фази розвитку деревостанів виділив Г.Ф. Морозов?  

3. Від яких факторів залежить формування чистих та мішаних деревостанів у природних 

умовах?  

4. Дайте визначення понять «самосів», «підріст».  

5. Якими методами і способами можна доповнити природне лісовідновлення?  

6. Які агроприйоми та лісівничі засоби використовують при догляді за лісонасадженнями?  

7. Якими методами і прийомами ви користувалися при догляді за насадженнями?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для інтенсивного лісовідновлення та лісорозведення використовуються не тільки добре 

відомі, а й інноваційні технології. Вирощуючи високопродуктивні насадження, лісівник повинен 

вміти слідкувати за формуванням і розвитком лісу, використовувати методи і способи зміни порід 

лісових масивів на лісокультурних площах, визначати самосів та підріст, змикання крон у 

молодняках, пропонувати склад порід при штучному лісовідновленні, організовувати догляд за 

молодим лісом та насадженнями у лісорозсаднику.  

Під час сьогоднішнього заняття ви зможете закріпити знання з вивченої теми.  

ІV. Захист навчальних проектів.  

Якщо об’єкт екскурсії розташований на незначній відстані від школи або до нього доставить 

транспорт, виділений базовим лісогосподарським підприємством, є час і можливість заслухати 

навчальний проект на тему «Формування та розвиток лісу. Штучне лісовідновлення».  

Захист проекту дасть можливість ще раз узагальнити знання юних лісівників з вивченої 

теми, розвинути їх уміння і навички спілкування з аудиторією, відстоювати свою думку, вести 

дискусії. При нестачі часу, захист проекту можна перенести на будь-яке інше заняття, наприклад 

- на наступне. 

Захист навчального проекту проводиться за стандартною схемою. Після захисту 

проводиться його обговорення, ведуться дискусії, звертається увага на зауваження і пропозиції.  

V. Проведення екскурсії. Прийом «Навчальна лабораторія».  

Інструктаж з БЖД. Рух до об’єкта екскурсії.  

Маршрут проходить через землі ДЛФ.  

Завдання екскурсії.  

1. Визначити типологію лісових масивів.  

2. Відшукати самосів та підріст.  

3. Визначити чисті та змішані культури, твердолистяні та м’яколистяні породи. 

Охарактризувати головні породи та ярусність насадження.  

4. Прослідкувати зміну порід у лісових масивах.  



 

670 

 

5. Запропонувати агроприйоми і лісівничі заходи по догляду за молодим лісом та за 

насадженнями у лісорозсаднику лісгоспу.  

Рухаючись до об’єкта екскурсії через лісові масиви, вихованці гуртка визначають типологію 

лісу, звертаючи увагу на грунтові відміни та панівні породи, котрі, як правило, формують перший 

деревний ярус. Проте, вони можуть зростати і в другому ярусі.  
 

Дайте визначення поняття  «породи-піонери».  
 

Самосів та підріст краще проявляються у чистих листняних або змішаних лісових 

насадженнях. Змішані культури формують субори або судіброви. На цих же площах визначають 

твердолистяні й м’яколистяні породи, пригадуючи, що до м’яколистяних належать породи-

піонери, які характеризуються світлолюбністю і швидким ростом, а також визначають прийоми 

догляду за молодим лісом.  

Натрапляючи на площі давніх суцільних рубок, прослідковують зміну порід.  

Окомірно визначивши стіни борових насаджень після суцільних рубок, роблять висновки, 

що площі, на яких вони проводилися, залишилися під природне лісовідновлення. Звертають 

увагу на те, що стіни лісу направлені з заходу на схід.  

У лісорозсаднику визначають способи посіву лісових культур: рядковий, стрічково-лунковий, 

сівбу біогріупами, стрічкову сівбу, сівбу врозкид.  

За сходами спостерігають, що при посіві дотримані норми висівання, а ширина міжрядь – 

залежно від культур, при стрічково-лунковому способі сівби лунки розміщені в рядку на однаковій 

відстані.  

При сівбі врозкид насіння висіяне по всій площі.  

Для організації лісорозведення, лісовідновлення, сворення лісонасаджень та догляду за 

ними, функціонує матеріально-технічна база, що складається з машин та механізмів.  
 

Які відомі вам машини та механізми використовуються в лісовому господарстві?  
 

Екскурсанти роблять висновки про те, що під час догляду за  культурами використовують 

такі агроприйоми:  

1) у перші два роки після насадження міжряддя обробляються на глибину до 8 см, у 

наступні роки – не глибше 4-6 см. Роботи виконуються культиваторами;  

2) оправка сіянців механізованим способом, розпушування ґрунту з одночасним 

видаленням у рядах і міжряддях трав’янистої рослинності, самосіву та порослі другорядних 

порід;  

3) скошування, приминання або прикачування травяної рослинності в осінній період в рядах 

і міжряддях культур;  

4) використання гербіцидів і арборицидів для пригнічення небажаної трав’яної та деревної 

рослинності  (прим. Арборициди - хімічні речовини, що застосовуються проти бур’янів деревно-

чагарникової рослинності);  

5) при сівбі врозкид видалення трав’яної рослинності й самосіву, догляд ведуть вручну;  

6) для попередження вимерзання посівів та насаджень застосовують мульчування, яке 

проводять перегноєм, тирсою або січкою хлібних злаків. Для таких прийомів використовують 

гноєрозкидачі.  

Слухаючи екскурсовода, вихованці гуртка занотовують теоретичний матеріал у записники, 

роблять фото тощо.  
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу. Прийом «Наукова лабораторія».  

Завдання.  

1. На території лісорозсадника відшукати площі лісових культур посіяні при використанні 

різних способів, визначити та назвати їх.  

2. Охарактеризувати перевагу визначеного вами способу посіву над іншими.  

3. Запропонувати найефективніші, на вашу думку, етапи організації і агроприйоми по 

догляду за насадженнями та власні методики догляду.  

VІІ. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка самостійно підводять підсумки екскурсії, дискутують про способи догляду, 

пропонують власні методи організації робіт по догляду за насадженнями у лісорозсаднику.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Оформити звіт про екскурсію. За бажанням, опрацювати додаткові джерела з організації 

догляду за насадженнями. Підготуватися до практичної роботи.  

 

Заняття 59  
 

Тема. Практична робота. Догляд за сіянцями та лісонасадженнями.  

Мета. Закріпити знання про вирощування лісових насаджень, узагальнити вміння 

проводити догляд за сіянцями та лісонасадженнями, використовуючи інноваційні технології, 

надаючи переваги окремим із них. Формувати практичні уміння і навички роботи в команді. 

Виховувати бережливе ставлення до природи. 

Обладнання. Сапи, рукавиці, медична аптечка.  

Базові поняття та терміни. Сіянці, лісонасадження, інноваційні технології.  

Тип заняття. Закріплення й узагальнення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків.  

Хід виконання практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Повідомлення теми, мети практичної роботи. Визначення маршруту руху. Інструктаж з БЖД.  

Практична робота проводиться на землях базового лісогосподарського підприємства, тому 

для доставки гуртківців на місце проведення практичної роботи потрібний транспорт.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Дайте визначення понять «сіянці», «саджанці».  

2. Що вам відомо про технології догляду за лісонасадженнями?  

3. Перерахуйте види догляду.  

4. Які лісові породи вважаються другорядними?  

5. Яких правил БЖД потрібно дотримуватися при виконанні лісогосподарських робіт?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
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Під час виконання практичної роботи ви не тільки узагальните знання та вміння з вивченої 

теми, а й допоможете лісогосподарському підприємству в догляді за насадженнями та 

формуванні лісу. Така діяльність сприятиме вирощуванню високоякісних деревних культур.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Практична лабораторія».  

Практична робота в лісогосподарському підприємстві проводиться за замовленням 

лісівників. Вони і ставлять, по потребі, завдання:  

1) прибрати лісові масиви від захаращень;  

2) провести прополювання насаджень у лісорозсаднику;  

3) прополоти новостворені лісові культури, видалити засохлі деревця;   

4) розпушити ґрунт у теплицях;  

5) знищити у міжряддях лісових культур другорядні породи.  

Для виконання поставлених завдань вихованці гуртка поділяються на ланки. Кожна ланка 

виконує індивідуальне завдання.  

Прибирають лісові масиви від захаращень та знищують другорядні лісові породи ланки, 

сформовані переважно із хлопчиків. Останні завдання можуть виконувати змішані ланки. 

Прополювання насаджень у лісорозсаднику проводиться по всій площі, включаючи міжряддя, а в 

новостворених культурах тільки в рядках. Насіяні на площах врозкид бур’яни та другорядні 

культури - видаляються висмикуванням.  

V. Підведення підсумків. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка звітують про виконання завдань, роботу приймає лісничий або інженер 

лісових культур, робить зауваження та підводить підсумки. У деяких випадках зауваження щодо 

неправильно виконаної роботи, ліквідовуються.  

 

Заняття 60  
 

Тема. Система рубок як засіб формування і раціонального використання деревних 

насаджень. Рубки догляду за лісом.  

Мета. Ознайомити юних лісівників з системою та принципами рубок як засобами 

формування і раціонального використання лісових насаджень, їх застосуванням в насадженнях 

різних порід. Довести, що рубки догляду - важливий лісогосподарський захід, спрямований на 

вирощування високопродуктивних лісостанів. Формувати ініціативність, підприємливість,  

бережливе ставлення до лісу та наколишнього середовища.  

Обладнання. Підручники, посібники, фотодокументи, схеми: «Схема низового і верхового 

проріджування по Денглеру», «Комбінований спосіб рубок догляду по В.Г. Нестерову», 

комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Система, принципи застосування рубок, формування 

лісових насаджень, деревні породи, лісогосподарський захід.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття. 
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VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Визначення ступеня готовності вихованців гуртка до заняття, оголошення його теми і мети, 

основних форм та етапів роботи, створення позитивного настрою.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Прес-конференція».  

Бесіда.  

1. Від яких факторів залежить успіх лісовідновлення?  

2. Які етапи розвитку деревостанів (за С.В. Бєловим) вам відомі? Охарактеризуйте їх.  

3. Який період у розвитку деревостанів називається латентним?  

4. Назвіть переваги та недоліки чистих і мішаних деревостанів.  

5. Перерахуйте критерії, в результаті яких проходить зміна порід в лісових масивах.  

6. Які агротехнічні і лісівничі заходи використовуються при догляді за лісовими культурами?  

7. Від чого залежить успіх лісовідновлення?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Лісовому господарству властива турбота про раціональне використання своїх природних 

ресурсів, невиснажливе і постійне використання лісових насаджень. В лісі постійність 

користування забезпечується доглядом за культурами. Сьогодні ми ознайомимося з системою та 

принципами рубок як засобом формування і раціонального використання лісових насаджень, їх 

застосуванням у насадженнях різних порід, доведемо, що рубки догляду – головний лісівничий 

захід у вирощуванні лісових культур.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Система рубок як засіб формування і раціонального використання лісових насаджень.  

Рубки догляду за лісом. Розповідь з елементами бесіди.  
 

Що вам відомо про боротьбу за існування деревної рослинності (латентний період) у 

лісових масивах? Дайте визначення поняття «рослини-антагоністи»?  
 

Боротьба за існування між деревами необхідна й корисна для лісу, але не повністю і не у 

всіх випадках: при дуже великій густоті деревостану вона погіршується із-за гострої конкуренції 

дерев між собою, в стиглому віці продуктивність його знижується, дерева нижчі ростом та тонші в 

діаметрі. З іншого боку, повне виключення взаємного підгону дерев і конкуренції між ними  

шляхом закладання дуже зріджених насаджень призводить не тільки до сучкуватості, збіжистості 

стовбурів, але й до зниження продуктивності лісу. Відповідно, взаємодія дерев необхідна, і 

втручання лісівника в життя деревостану з рубками догляду зводиться до видалення надмірної 

густоти, що має велике позитивне значення. Рубки догляду, збільшуючи площу живлення дерева 

та покращуючи умови середовища, підвищують ефективний приріст до 33% в соснових і до 23% у 

дубових насадженнях. Загальна продуктивність підвищується в результаті рубок у сосняках до 

19%, у дубових насадженнях – до 13%.  
 

Чи можна окомірно визначити результати природної взаємодії деревної рослинності?  
 

Результати природної взаємодії дерев у лісі, їх природного відбору, не завжди позитивні. В 

деяких відношеннях вони негативні, наприклад, виживання великих дерев з незадовільними 

технічними характеристиками: двійчаток, ширококронних дерев типу «вовк» та ін.  
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Природний відбір під впливом взаємодії дерев у лісі являє собою природний процес 

формування. Тому, рубки догляду рахуються штучним прийомом формування, що здійснюються 

на основі знань закономірностей природного процесу і поставленої лісівниками мети. У лісівничій 

практиці не існує, якщо не враховувати збір насіння та селекції, іншого способу формування 

дерев і деревостанів, окрім рубок догляду.  

Рубки догляду, або рубки проміжного користування, виникли із двох основ:  

1) економічної доцільності використання деякої частини дерев задовго до головного 

користування;  

2) технічної та біологічної необхідності видаляти із насаджень гірші дерева – малоцінні 

породи, хворі дерева, дерева, що відстали у рості, із кривим стовбуром та ін. Видалення дерев із 

низькою якістю є активним способом підтримки дерев, кращих за якісними характеристиками.  
 

Як ви вважаєте, якої мети досягають лісівники, проводячи рубки догляду?  
 

Головними результатами, що досягаються рубками догляду, є:  

1) регулювання складу насаджень – забезпечується панування головних порід;  

2) покращення якості дерев, що створюють насадження, підвищення товарності і технічних 

якостей деревини;  

3) завдяки проріджуванню видаляється надмірна загущеність деревостану, посилюється 

приріст кращих дерев, що дозволяє пришвидшити технічну стиглість;  

4) підвищення стійкості дерев до сніголаму, вітрів, ураження шкідниками та хворобами;  

5) з допомогою рубок догляду збільшується доступ світла, тепла і вологи, посилюються 

ґрунтові біологічні процеси, пришвидшується обмін речовин між ґрунтом і рослинами;  

6) рубки догляду підвищують продуктивність лісу в засушливому кліматі, в свіжих і сухих   

типах лісу;  

7) ці рубки є однією із найважливіших умов підвищення посухостійкості штучних 

лісонасаджень в степу;  

8) в останній фазі рубок догляду, що передує головному лісокористуванню можна 

підготувати дерева до плодоношення для попереднього лісовідновлення або в якості насінників;  

9) рубки проміжного користування задовільняють попит на деякі деревні сортименти;  

10) вони можуть створити умови для економічного зростання підприємства.  

Крім звичайних прийомів формування лісових насаджень до категорії догляду відносяться 

санітарні рубки, завданнями яких є видалення ослаблених, хворих і сухостійних дерев, які 

небезпечні як середовище розмноження комах-шкідників і грибкових захворювань. До рубок 

догляду відносять видалення насінників, що зростають серед молодого підросту, видалення 

недорубів; омолодження підліску; боротьбу із сучкуватістю шляхом обрізання сучків і зняття 

бічних бруньок із верхівкових пагонів.  
 

4.2. Принципи рубок догляду. Розповідь.  
 

Існує декілька принципів рубок догляду.  

Низовий принцип рубок догляду. За Г.Ф. Морозовим, загальна природна основа, на якій 

базується проміжне користування, - природний відбір дерев – самозріджування насадження. Цей 

процес характеризується відмиранням 95-98% тієї кількості дерев, які були в насадженнях 

попередньо. В природному середовищі він протікає вільно. В початковій стадії нерозвинутого 

лісового господарства, при надлишку лісу і відсутності збуту тонкомірних лісоматеріалів не 
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мислиме господарське використання закону зменшення кількості дерев з віком, експлуатація хоч 

би відмираючих дерев. Але при інтенсифікації господарства, з’являється можливість  

використання не тільки об’єктів головної рубки, але й того тонкомірного матеріалу, який у віці 

жердняка і в середньому віці утворює залишкові дерева. При цьому порівняно рано отримують 

дохід, який періодично повторюється, так як ріст дерев у лісі не припиняється ніколи. Видаливши 

деяку кількість пригнічених дерев або навіть усі, років через 10 знову отримують деяке число 

відставших дерев, які перейшли в цю категорію із більш високих класів росту. Таке регулярне 

проміжне користування, яке повторюється через 5-10 років у сумі може дати значний виграш. 

Видаляючи пригнічені дерева - покращують ріст тих, що залишилися, тому, що наявність хоч і 

ослаблених сусідів все ж відбирають у дерев І-ІІ класів частину ресурсів і затримують їх ріст. Крім 

того, видалення приглушених і хворих дерев покращує гігієнічні умови лісу. Але видаляючи тільки 

пригнічені дерева лісівники ще не вмішуються активно в процес. Ті дерева, які природа висуває у 

якості представників великої енергії росту, залишаються не зачепленими тому, що з них з часом 

сформується головне користування. Такий принцип формування і раціонального використання 

лісових ресурсів називається принципом низового проріджування.  

Верховий принцип рубок догляду використовується у чистих насадженнях. В чистому 

насадженні при будь-яких лісівничих заходах сосна залишається сосною, ялина – ялиною, так як 

при всіх умовах панування забезпечене найбільш сильно ростучим екземплярам однієї ж і тієї 

породи. Змішане насадження вводить новий суттєво важливий елемент. В ньому умови можуть 

складатися наперекір тим цілям, які ставить лісівник. Наприклад, в насадженні осики з дубом 

головною породою вважають дуб, але осика росте швидше і може пригнічувати дуб так, що до 

віку стиглості від нього залишається дуже мало, причому криві і низькорослі екземпляри. Також 

можна навести приклади, коли боротьба різних порід дає результати, негативні з господарської 

точки зору. В таких випадках лісівники проводять рубки освітлення головних порід, захищаючи 

від панування другорядних і більш швидкорослих порід. Принцип сприяння вибраним породам 

може бути застосований також у чистих насадженнях, де замість головних порід об’єктами 

догляду є кращі дерева.  

Раніше всіх виник французький спосіб догляду, при якому дерева поділяють на групи:  

1) вибрані дерева, або дерева майбутнього, із них, як із дерев з найкращою формою 

стовбура і крони, повинно утворитися майбутнє насадження;  

2) дерева, що утворюють насадження, і виконують  тільки допоміжну функцію підгону, 

«шуби» або ґрунтозатінювача;  

3) дерева, що негативно впливають на вибрані, або нездатні дожити до наступного 

проріджування.  

Догляд концентрують навколо вибраних дерев.  

При верховому принципі вважають, що насадження створені із: 1) вибраних дерев; 2) 

дерев, що корисні їм; 3) дерев, шкідливих для них; 4) індиферентних. Шкідливі елементи 

найчастіше належать до І і ІІ класів Крафта.  

Новонімецький і датський способи догляду. Увага лісівників направлена в бік догляду за 

кращими стовбурами, і елемент формування зближується з елементами догляду. У відповідності 

з цією тенденцією була розроблена класифікація стовбурів новонімецького методу догляду. В ній 

до І класу відносять дерева з добре розвиненою кроною і хорошим стовбуром, до ІІ класу – 

дерева з відхиленими типами крон і поганими стовбурами. Ця група поділяється на: 1) дерева з 

надмірно сильно розвиненими кронами, сучкуватими стовбурами; 2) дерева із слабкими кронами 
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і тонкими стовбурами; 3) дерева з пригніченими кронами: а) затінені, б) стиснені з обох боків, в) 

однобічні, г) проростаючі під наметом, д) відмираючі.  

Із цієї класифікації отримало найбільше поширення уявлення про дерева типу «вовк» - 

великих ширококронних і сучкуватих дерев І класу Крафта, що пригнічують своїх кращих сусідів. 

«Вовки» підлягають видаленню при всіх умовах, за виключенням погано формуючих 

меліоративних насаджень на пісках і в ярах.  

Велику подібність із французьким має датський спосіб, в якому розрізняють: 1) головні 

стовбури, які повинні бути збережені; 2) підлеглі, шкідливі, що повинні видалятися; 3) підлеглі, 

але корисні; 4) індиферентні; їх можна видалити або зберегти, в залежності від різних умов.  

Комбінований спосіб був розроблений відповідно до умов Г.Р. Ентингеном на основі 

датського способу. Особливість цього способу - відбір дерев в кожній густій біогрупі. 

Використовується він при проріджуваннях і прохідних рубках. Дерева здорові, з рівним 

повнодеревним безсучкуватим або малосучкуватим стовбуром, з добре розвиненою компактною 

кроною залишають для формування деревостану. Не вирубують також дерева корисні, що 

відіграють роль підгону або «шуби» для кращих, сприяючих відмиранню нижніх сучків крони у 

продуктивних дерев головної породи, а також підлісок, що виконує ґрунтопокращуючу та 

ґрунтозахисну роль.  

При цьому способі вирубують дерева будь-якої породи і розмірів, якщо вони пригнічують 

кращі екземпляри головної породи. Із дерев головної породи видаляють екземпляри буреломні, 

суховерхі, відмираючі і хворі, що сприяють пошеренню шкідників, а також дерева з надмірно 

розвиненою кроною (типу «вовк»), якщо тільки при видаленні їх не утворюються великі галявини. 

Так як при комбінованому способі вирубують дерева зі всіх класів росту і ступенів товщини, 

деревний намет набуває ступінчасту будову. Останнє може легко досягатися у змішаних 

насадженнях. Як бачимо, даний метод відноситься до верхових. Головні його риси – виключна 

увага до біогруп і прагнення до створення ступінчастого намету.  

«Господарство на швидкий приріст». Мета цього господарства полягає в тому, щоб з 

допомогою рано розпочатих (у фазі жердняка) проріджувань стимулювати ріст дерев по діаметру, 

забезпечити вільний розвиток крон і таку площу живлення, яка необхідна дереву в кожній його 

віковій фазі. Небезпека збільшення сучкуватості усувається обрізкою сучків. Повне змикання крон 

не повинно наступати до старості.  

Рубки простору або рубки вільного стояння, або рубки світлового приросту, є заключною 

фазою прохідних рубок і проводяться за 10-20 років до головної рубки. Такий догляд 

викликається необхідністю дати великомірну деревину в більш короткі строки, аніж це 

досягається при звичайних формах лісового господарства.  

Під час проведення звичайних проріджувань або прохідних рубок зімкнутість намету не 

порушується або порушується на короткий строк (не більше п’яти років), після  яких вона 

відновлюється. При рубках простору, навпаки, зімкнутість спеціально порушується на 

десятилітній строк, і тому повнота доводиться до 0,5-0,6. Завдяки такому проріджуванню на 

деревах, що залишилися, різко збільшується приріст у товщину, особливо у нижніх частинах 

стовбура вільних від живих сучків, що бажано у лісовій практиці.  

Сильне проріджування допускається, але, тільки в насадженнях складних, що мають 

підлісок; інакше потужним освітленням ґрунту користується світлолюбна трав’яниста рослинність, 

що може мати негативні наслідки для підліску. Якщо в насадженнях відсутній підлісок або другий 

ярус, то така дія як рубка простору повинна поєднуватися з штучним введенням підліску ще до 
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початку рубок. Для цього в дубові насадження вводять бук, сосну веймутову, модрину, ялину, 

ліщину, бузину та ряд інших чагарників. Ще однією особливістю рубок простору є те, що вони 

можуть застосовуватися тільки на кращих ґрунтах - в дібровах, складних суборах. В борах і 

суборах, а також на сирих і заболочених місцезростаннях вони не дають бажаного ефекту.  

Рубки простору застосовуються в дубових і соснових насадженнях розпочинаючи з 

пристигаючого віку. В насадженнях, сформованих за німецьким чи французьким способом, рубки 

простору проводяться за низовим принципом. В декілька прийомів видаляються дерева ІV, ІІІ і 

частково ІІ класів Крафта; вибирають до половини запасу. Світловий приріст отримується не 

тільки завдяки більшому доступу світла, тепла і вологи, швидкому розкладанню підстилки, але й 

кращому розвитку крон.  
 

4.3. Рубки догляду як метод штучного відбору.  
 

Чому рубки догляду можна вважати методом штучного відбору?  
 

Ідеї штучного відбору як би самі собою включені в процес рубок догляду: вирубуються гірші 

екземпляри і залишаються кращі. При цьому тільки із насіння кращих дерев формується нове 

покоління лісу. Однак, корисно вводити в саму техніку догляду за лісом свідоме користування 

ознаками, що мають генетичне значення, здатні вказувати на важливі в лісівництві сторони  

спадкових особливостей деревних порід, їх різновиди і сорти, на індивідуальні особливості дерев. 

Мова йде не тільки про ті різновиди і форми деревних порід, які отримали офіційне визнання в 

ботанічній систематиці, але і про менш важливі з лісогосподарської точки зору форми берези, 

осики, сосни та інших порід, що ще не отримали визнання і заслуженої уваги. Ці «більш дрібні» 

різновиди і сорти мають не менше значення ніж уже установлені одиниці, бо є носіями цікавих 

для лісового господарства переваг – високої продуктивності, кращих форм стовбура і якостей 

деревини, вигідних екологічних властивостей тощо.  

Е. Шеднелін у книзі «Селекційне проріджування лісу» звернув увагу на позитивні ознаки 

крон і стовбурів дерев, даючих основу рахувати їх в категорії дерев майбутнього: 1) ясна вісь 

стовбура, від його основи до верхівкової бруньки, 2) прямостовбурність, 3) вертикальність, 4) 

відсутність недоліків, 5) правильний круглий поперечник стовбура, 6) гладкий стовбур без тріщин, 

7) тонкі сучки і рівномірна будова крони.  

Під час рубок догляду лісівники мають справу  з деревними ценопопуляціями, часом, 

досить різноманітними. Тому, потрібно при всіх умовах, рахуватись з необхідністю різнобічної 

оцінки всіх форм, що утворюють популяцію, і застосування до них свідомого відбору для 

покращення складу, продуктивності і якісної цінності деревостану.  

V. Закріплення знань.  

Бесіда.  

1. Що являє собою природний відбір під впливом взаємодії дерев у лісі?  

2. З яких лісівничих основ виникли рубки проміжного користування?  

3. В чому полягають головні цілі при проведенні рубок догляду?  

4. Які принципи рубок догляду вам відомі?  

5. Охарактеризуйте низовий принцип рубок догляду.  

6. Які переваги і недоліки верхового принципу рубок?  

7. В чому полягає особливість комбінованого способу рубок?  

8. Охарактеризуйте рубки догляду як метод штучного відбору.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  
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Вихованці гуртка роблять висновки, що для науково-обґрунтованого ведення лісового 

господарства потрібно володіти теоретичним матеріалом. Однією з таких тем є тема «Система 

рубок як засіб формування і раціонального використання деревних насаджень». Під час вивчення 

теоретичного матеріалу, отримані знання про мету, яку досягають лісівники, проводячи рубки до-

гляду, вивчені головні принципи рубок, зроблені висновки про переваги і недоліки цих принципів. 

Знання можна буде використовувати при здобуванні лісівничої освіти та в практичній діяльності.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Повторити тему «Типи лісорослинних умов. Доцільність створення штучних лісових 

насаджень», опрацювати конспект. Продовжити проведення фенологічних спостережень.  

 

Заняття 61  
 

Тема. Умови природного лісовідновлення на лісосіках головного користування. 

Рубки головного лісокористування. Захист проекту на тему «Формування та розвиток лісу. 

Штучне лісовідновлення.»  

Мета. Закріпити знання з теми «Формування та розвиток лісу. Доповнення природного 

лісовідновлення», вивчити умови природного лісовідновлення на лісосіках головного 

користування, показати різницю між рубками догляду та рубками головного лісокористування, 

формувати основні компетентності з природничих наук і технологій, виховувати ініціативність і 

підприємливість. Заслухати та обговорити навчальний проект. 

Обладнання. Підручники, посібники, фотодокументи, комп’ютерне забезпечення, схеми 

лісосічних та вибіркової систем рубок.  

Базові поняття та терміни. Система рубок, рубки головного і проміжного користування, 

суцільні, поступові, вибірково-лісосічні рубки, насіннєве й вегетативне лісовідновлення, технічні 

якості, умови природного лісовідновлення.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

 

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Психологічний настрій юних лісівників на подальшу продуктивну працю. Звернути увагу на 

вираз обличчя дітей з різним настроєм, з’ясувати, хто як себе почуває.  

Оголошення теми та мети заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Керована практика».  

На цьому етапі заняття бажано заслухати й обговорити навчальний  проект на тему 

«Формування та розвиток лісу. Штучне лісовідновлення», в якому розглядаються питання росту і 

розвитку деревних рослин у лісі, зміни їх із віком, групи деревних порід за швидкістю росту, 

відношенням до абіотичних та біотичних факторів, від яких залежать умови природного 



 

679 

 

лісовідновлення на лісосіках головного користування, цикли й фази розвитку деревних рослин та 

деревостанів, а також етапи розвитку насаджень в онтогенезі.  

Обговорюючи тему, юні лісівники пригадують вивчений матеріал, обґрунтовують технології 

прийомів формування лісу тощо.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для раціонального ведення лісового господарства важливо володіти   технікою 

лісорозведення та лісовідновлення. Основними завданнями лісівника є регулювання відновлення 

стиглого лісу, що призначений для рубки таким чином, щоб процеси відновлення і рубки лісу 

проходили безперервно, щоб в момент кінцевої рубки стиглого лісу його місце вже займав 

повноцінний молодий ліс. Ця технічна задача побудована на біологічних, лісівничих 

особливостях лісових масивів та економіці господарювання.  

На сьогоднішньому занятті ми вивчимо умови природного лісовідновлення на лісосіках, 

встановимо різницю між рубками догляду та рубками головного лісокористування. Обґрунтуємо 

інноваційні технології прийомів формування лісу тощо. А також, розпочнемо роботу над 

навчальним проектом на тему «Система рубок як засіб формування і раціонального 

використання деревних насаджень».   

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Умови природного лісовідновлення на лісосіках головного користування. Розповідь з 

елементами бесіди.  
 

При будь-якій рубці успіх лісовідновлення залежить від: 1) наявності насіння, 2) умов для 

його проростання і 3) умов подальшого життя самосіву. Потрібно також взяти до уваги вплив 

рубок і створеної ними структури лісу на стан останнього та якість деревини.  
 

Що є джерелом насіння при суцільній рубці?  
 

Ми вже знаємо, що таким джерелом є найближчі стіни лісу, що оточують лісосіку. В якості 

насінників вони мають суттєві недоліки, так як дерева цих стін не підготовлені до рясного 

плодоношення і стояння на просторі. Відомо, що в дерев у зімкнутих насадженнях добре 

розвивається стовбур і відносно слабко крона. Раптовою рубкою у таких дерев викликається 

розвиток насіннєвої функції, але без попередньо підготовлених крон. Дерева в насадженнях 

дають достатню кількість насіння тільки в насінні роки. Відповідно, для обнасінення суцільної 

лісосіки потрібно чекати, коли дерева дадуть насіння.  

Іншою невигідною особливістю стін лісу як джерела насіння є нерівномірність забезпечення 

ним сусідньої площі на лісосіці. Потрібно враховувати, що поки настане насінний рік, лісосіка 

встигає покритися бур’янами і задернюється. Тому площа обнасінюється слабко, так як частина 

самосіву головної породи гине в боротьбі з трав’янистою рослинністю, а також із самосівом і 

хащами другорядних деревних порід.  

Типовий підлісний покрив – трав’янистий, чагарниковий або лишайниково-моховий – не є 

ворогом підросту. Навпаки, підлісний покрив частково сприятливий для розвитку сходів і підросту 

вже тому, що не конкуруючи з ними, він в той же час не дає розвиватися   кореневищним 

бур’янам і дернистим злакам – самим небезпечним для самосіву. На свіжих лісосіках першого і 

другого року бур’янів буває мало, і підріст не має тут значних конкурентів. Тільки з третього року  

на дібровних лісосіках розпочинається зміна підлісного покриву на забур’янений (полин, кропива, 

зонтичні), а при випасанні худоби – на дернинні злаки, що виключають появу самосіву.  
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Досліджено, що сосняки та ялинники в залежності від ступеня зволоження їх місцезрос-

тання змінюють свій зеленомоховий покрив на панування луговика виткого у свіжому, зозулиного 

льону у вологому і сфагнума у сирому типах лісу. Вологі і сирі місцезростання відновлюють свій 

корінний тип «через березу», а свіжий – з допомогою відновлення головної породи.  

Якщо рубки головного користування застосовуються до насаджень із порід з легким насін-

ням, які плодоносять щорічно то вказані недоліки в значній мірі усуваються. Таке лісовідновлення 

від стін не застосовують для осикових і березових насаджень. Такий спосіб не використовується 

для насаджень дуба і бука, тому, що в них важке насіння. Для сосни і ялини, насіння яких присто-

соване до поширення вітром, цей прийом відновлення від стін лісу може мати великий успіх.  

 Важливе значення має ширина лісосіки: чим вона вужча, тим густіше і рівномірніше 

проходить обнасінення від стін.  

На площах рубок головного користування швидко змінюються умови життя рослин. Ґрунт, 

покритий мертвим покривом, часто заселяється світлолюбною рослинністю, спочатку бур’янами, 

потім лучними або степовими травами. Прохолодна і малорухлива атмосфера лісу змінюється 

сухим, нагрітим і рухливим повітрям. Послаблена в лісі сонячна радіація та випромінювання 

почуваються більш вільно. Верхні шари ґрунту в лісосіці, якщо вони оголені, нагріваються 

сильніше вдень і охолоджуються вночі. Коливання температур як в надґрунтовому, так і 

ґрунтовому середовищі стають різкішими. Якщо ґрунт оголений, він ущільнюється, верхній його 

горизонт стає сухішим; більш глибокі горизонти стають більш вологими, ніж у лісі, так як відсутній 

головний споживач вологи – дерева. У засушливому кліматі при відсутності затінення поверхня 

ґрунту може перегрітися, внаслідок чого самосів не з’явиться.  

Для успішного росту сіянців має значення як радіаційний режим, так і їх боротьба з живим 

покривом. Трав’янистий покрив може приглушувати сходи і сіянці, відбирати у них світло, 

конкурувати з ними у відношенні ґрунтової вологи, азоту і зольних елементів. При цьому 

можливий затримуючий ріст негативний вплив кореневих виділень трав. Утворюючи повсть із 

відмерлих частин, трав’янистий покрив здатний  заважати проростанню і особливо укоріненню 

сходів. Такий же негативний вплив має потужний шар мохового покриву.  

В лісах посушливих районів самосів на лісосіках може відчувати дефіцит вологи, не 

зважаючи на великий приток опадів на оголеній лісосіці в порівнянні з площею під лісом і на 

велику вологість ґрунту, особливо нижніх горизонтів. Пояснюється це збільшеним 

випаровуванням під впливом перегріву і більшої сили вітру на відкритих ділянках. Під наметом 

же лісу, та й у ґрунті вологи менше, підріст захищений від вітру і радіації, не відчуває конкуренції 

з боку бур’янів та злаків, які є для нього найбільш небезпечними у відношенні до вологи. Такі 

умови життя – можливість пошкодження заморозками, приглушення травою, небезпека 

надмірного випаровування та ін. – мають значення до настання зімкнутості крон. З моменту 

змикання крон несприятливі зовнішні фактори послаблюються і зникають.  

Як у відношенні умов зростання самосіву стіни лісу не виконували покладених на них 

завдань, так і відношенні інших умов. Їх  захисні властивості також обмежені. Поряд із затіненням 

прилягаючих частин лісосіки стіни лісу на відстані 4-6 м пригнічують підріст. Підріст біля стін лісу 

нижчий ростом, гірше розвивається.  

Описане явище проходить внаслідок висушування ґрунту корінням старих дерев, що 

розміщені близько до лісосіки. Вплив їх посилюється внаслідок затримання частини опадів на 

кронах, притінення підросту стінами лісу, направленими на північ. Якщо на лісосіках 
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залишаються не викорчувані пеньки, на них можуть розмножуватися шкідники, а ґрунт в сухих і 

свіжих типах лісу заселяється личинками хруща та інших шкідників.  

Відповідно, на площах головного лісокористування проходить зміна покриву, клімату і  

фауни, змінюється стан ґрунту і динаміка його зволоження. Створюються нові умови, в яких 

з’являються більш пристосовані інші організми, а не ті, які проживали тут до вирубки. Для 

чуттєвих до сонячного перегріву і заморозків порід вирубка може виявитися недосяжною. 

Зникнувша порода може з’явитися на ній тільки тоді, коли інша порода, що не боїться заморозків, 

створить захисний намет, який своїм затіненням витіснить світлолюбний трав’янистий покрив 

задернілої  вирубки, відновить ті умови життя на лісосіці, які були на ній до рубки лісу.  

Відповідно, на суцільних лісосіках може проходити як зміна живого покриву, так і зміна де-

ревних порід. Але відомі випадки, коли зміна покриву несуттєва, наприклад у свіжих і вологих 

борах Полісся і лісової зони, де після пожеж заселяється вереск, що створює сприятливі умови 

для відновлення сосни. Для порід, нечуттєвих до заморозків, наприклад сосни та модрини, вка-

зані властивості суцільних лісосік – денна радіація і нічне випромінювання – не мають значення.  

При рубці листяних порід, наприклад дуба у нестарому віці, лісосіка відновлюється порослю 

головної породи.  
 

4.2. Рубки головного лісокористування. Розповідь з елементами бесіди.  
 

В лісі сталість користування досягається дотриманням двох начал по-перше, - рубки 

повинні бути організовані, щоб під час їх проведення або після них виникав новий ліс, щоб рубка і 

лісовідновлення лісу були синонімами; по-друге, в лісі повинні бути ділянки різноманітні у вікових 

співвідношеннях: молодняки, жердняки, середньовікові, пристигаючі і стиглі насадження, кожна 

вікова група в однаковій кількості по площі. Можливі випадки, коли ліси різного віку знаходяться 

не на різних, а на одній і тій же площі. Це різновіковий вибірковий ліс, де разом із стиглими 

деревами розміщуються пристигаючі, середньовікові і молоді дерева.  

В лісівництві існує два види користування – головне і проміжне та два види рубок: 1) рубки 

головного користування, або рубки відновлювальні, коли вирубують стиглий ліс, і 2) рубки 

проміжного користування, або рубки догляду, коли видаляють малопродуктивні дерева з метою 

інтенсифікації росту кращих, тих, що залишилися.  

Слід пам’ятати, що в лісі відбувається самозріджування, в результаті  якого до стиглого віку 

відмирає 95-99% того числа стовбурів, які в молодому віці складали дане насадження. 

Використання цього відмираючого матеріалу у живому стані, видалення великих дерев і таких, які 

заважають росту екземплярів головної породи або кращим екземплярам, називається проміжним 

користуванням. Такі рубки не передбачають відновлення, а мають на меті або тільки 

господарське використання природного відпаду, який відбувається в лісі, або інші лісоформуючі 

цілі. Рубки головного користування, що проводяться в стиглому лісі, мають за мету зібрати 

врожай деревини. Поряд з цим вони пов’язують експлуатацію з інтересами відновлення, ставлять 

перед собою мету лісовідновлення.  

Природним називається таке відновлення, коли нове покоління виникає в процесі рубки або 

після рубки в лісівничо допустимі строки. У цьому випадку, в процесі експлуатації стиглого лісу, 

виникає природним шляхом новий ліс. Природне відновлення ділиться на насіннєве та 

вегетативне.  
 

Яке лісовідновлення називається насіннєвим, а яке вегетативним?  
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У першому випадку молоде покоління виросте з насіння, у другому – з пагонів пеньків і 

кореневих відростків. У першому випадку господарство називається високостовбурним, у другому 

– низькостовбурним. Господарство, яке використовує ці два варіанти лісовідновлення 

називається середнім.  

Порослеве (пагонове) господарство називається низькостовбурним не тому, що пагонове 

покоління не змогло б дати високостовбурного лісу, а тому, що перед ним не стоїть завдань 

отримати такий. Здатність давати пагони зберігається тільки до визначеного віку; коли мине 

потреба – можна не отримувати пагонів більше від потреби.  

Низькостовбурне господарство технічно простіше від високостовбурного; воно направлене 

на задоволення потреб у дрібному лісі, хімічній сировині, паливі. Швидкість росту пагонів і прос-

тота відновлення – вигідні сторони цього господарства, а гірші якості деревини – негативний бік.  

Прийоми насінного відновлення високостовбурового господарства мають велике 

поширення в лісовому господарстві.  

Площу річної рубки, обумовлену і вирахувану за правилами лісоведення, яку називають 

річною лісосікою, можна реалізувати різними шляхами, наприклад, у вигляді рубки окремих 

вузьких стрічок з метою отримання на них нового покоління лісу уже після вирубки старого лісу, 

чекаючи обнасінення від оточуючих його стін.  

Такий спосіб називається суцільною рубкою. Ділянки суцільних рубок називаються 

суцільними лісосіками, а лісовідновлення отримує назву наступного, так як воно настає після 

вирубки лісу із насіння. Якщо взяти площу 10-річних лісосік і вирубувати її всю протягом 10 років, 

дотримуючись рівномірності і постійності користування, – такі рубки будуть називатися 

поступовими і завданнями їх є створення нового лісу в процесі вирубки старого: молодняк 

повинен стати результатом поступової вирубки материнського насадження.  

Після вирубки останніх материнських дерев на даній площі повинен бути готовий молодняк. 

Зважаючи на такий характер рубки, відновлення, що досягається з її допомогою, називаються 

попередніми, поступовими або рубками попереднього лісовідновлення.  

 Отже, виходячи з описаного, можна зробити висновки, що існує дві системи рубок – 

лісосічна і вибіркова та два методи лісовідновлення - попереднє і наступне.  Із поєднання цих 

засад утворюється основна класифікація рубок вегетативного і насінного відновлення: 1) 

суцільно-лісосічна, 2) поступово-лісосічна, і 3) вибіркова, в якій поєднані принципи лісосічності і 

нелісосічності рубки з початком попереднього і наступного лісовідновлення.  

Суцільні рубки в деяких випадках дають можливість користуватися надійним підростом, що 

виник під наметом вирубаних насаджень. Також, при поступово-лісосічних рубках, а також при 

вибірковому господарстві можливе застосування посівів і посадок головної породи  на 

невідтворених місцях, що важливо для наступного лісовідновлення.  

Поступово-лісосічні рубки можуть бути двох видів: при одних термін не перевищує класу 

віку, зазвичай 20 років, при інших він, навпаки, розтягується, досягаючи 30-40 років. В другому 

випадку нове покоління лісу характеризується різновіковими насадженнями.  

Такий різновид поступової рубки отримав назву вибірково-лісосічної, перша ж називається 

насіннєво-лісосічною. При цьому класифікація рубок набуває такої схеми.  

До наступного лісовідновлення відносять: суцільно-лісосічну, насіннєво-лісосічну та 

вибірково-лісосічну, а попереднє лісовідновлення - включає насіннєво-лісосічну, вибірково-

лісосічну та вибіркову системи рубок.  
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Оцінювати кожну рубку потрібно з позиції успіху лісовідновлення: досягнення допустимих 

строків повного поновлення тими породами, які бажано мати в новому поколінні. Кожен різновид 

рубки потрібно оцінювати за критеріями товарності і технічних якостей деревини та біоеколо-

гічного стану лісу. Тому необхідно знати, як зміниться структура всього лісу після введення в дію 

цієї системи.  

V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон».  

5.1. Бесіда.  

1. Від чого залежить успіх лісовідновлення при будь-якій рубці?  

2. Охарактеризуйте стіни лісу, що оточують лісосіку як насінні резервати. Перерахуйте їх 

переваги та недоліки.  

3. Як впливають на обнасінення площ суцільних рубок напрямки й параметри лісосік?  

4. Як на площах рубок головного користування змінюються умови життя рослин? Яких 

лісівничих заходів потрібно дотримуватись для покращення цих умов?  

5. Яких правил потрібно дотримуватися для досягнення сталості  лісокористування?  

6. Дайте характеристику проміжного лісокористування. В яких випадках воно проводиться?  

7. У яких  випадках господарство називається високостовбурним, низькостовбурним та 

середнім?  

8. Охарактеризуйте попереднє й наступне лісовідновлення.  

9. Класифікуйте рубки вегетативного і насіннєвого відновлення. Дайте їм характеристику.  

Під час цього етапу заняття бажано провести дискусію по обраній темі.  

5.2. Керівник гуртка пропонує виконання навчального проекту на тему «Система рубок як 

засіб формування і раціонального використання деревних насаджень».  

Юні лісівники, разом з керівником, визначають мету проекту, його висхідне положення, дже-

рела інформації, способів її збирання тощо. Формулюють задачі проекту і виробляють план дій. 

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Підсумовуючи заняття, вихованці гуртка роблять висновки про важливість знань з теми для 

науково обґрунтованого ведення лісового господарства, формування лісу та догляду за ним, 

умов природного лісовідновлення на лісосіках головного користування, вміння розрізняти рубки 

догляду й головного лісокористування, правильно формувати лісосіки та стіни лісу, які мають 

великий вплив на природне лісовідновлення.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Розпочати виконання навчального проекту на задану тему. Підготуватися до практичної 

роботи.  
 

Заняття 62  
 

Тема. Практична робота № 25. Робота по лісовідновленню. Посадка дерев.  

Мета. Закріпити знання з розділу «Вирощування лісових насаджень. Формування лісу». 

Навчитися практично проводити роботи з лісовідновлення, користуючись необхідними 

знаряддями, визначаючи головні лісоутворюючі  породи і кількість саджанців на заплановану 

площу. Формувати уміння роботи в команді.  

Обладнання. Мечі Колесова, лопати, відра, рукавиці, посадковий матеріал.  

Базові поняття та терміни. Лісовідновлення, формування лісу, лісоутворюючі породи, 

меч Колесова.  

Тип заняття. Закріплення знань, умінь та навичок. Практична робота.  



 

684 

 

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Підведення підсумків.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Перевірка готовності до виконання практичної роботи. Повідомлення теми, 

мети заняття. Налаштування на робочий лад.  

Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. У чому полягає ріст деревних рослин і що він відображає?  

2. Як проходить розвиток лісового насадження?  

3. Які фази розвитку деревостанів вам відомі?  

4. Які деревостани називаються чистими та змішаними? Перерахуйте їхні переваги і 

недоліки.  

5. Дайте визначення понять «лісорозведення» та «лісовідновлення».  

6. Охарактеризуйте природне, штучне та комбіноване лісовідновлення. У яких випадках 

застосовуються ці методи?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Отже, ви пам’ятаєте, що існує природне, штучне та комбіноване лісовідновлення. Штучне 

лісовідновлення використовується там, де з тих чи інших причин відсутнє і найближчим часом не 

очікується природне відновлення цінних лісоутворюючих порід. Крім того, штучне 

лісовідновлення застосовується і при випаданні деревних рослин у насадженнях. Тому ми 

повинні вміти визначати такі площі і практично відновлювати лісові масиви.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Керована практика».  

Роботи по лісовідновленню проводяться за замовленням фахівців базового лісогосподар -

ського підприємства.  

Штучне лісовідновлення проводиться шляхом висаджування сіянців (саджанців) деревних 

порід на ділянках лісокультурного фонду після вирубки материнського деревостану. Цей спосіб 

дає змогу створювати і вирощувати лісові насадження з рівномірним розміщенням культивованих 

порід.  

Висаджування сіянців проводиться в групах по два юних лісівники. Один працює з мечем 

Колесова, роблячи отвори у борозні, прокладеній однокорпусним плугом, інший – вставляє в 

зроблений ним отвір саджанець, притоптуючи ногою ґрунт для кращого контакту із кореневою 

системою саджанця. Після посадки саджанець не повинен легко витягуватися рукою.  

У випадку доповнення лісових культур, гуртківці рухаються в борозні і висаджують саджанці 

у місцях, де випали рослини. При цьому, до складу групи входить три гуртківці: один – видаляє 

засохлі особини, а двоє - виконують посадки.  

При доповненні дендропарку шляхом висаджування дерев, для знищення дернового шару, 

проводиться перекопування площі, не менше, ніж на ширину крони саджанця. Після цього дерева 
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висаджуються в ґрунт і підливаються водою з температурою, не нижчою від кімнатної. Перед 

посадкою корені дерев бажано обробити стимуляторами росту. У випадку відсутності таких – 

кореневу систему дерева занурюють у розчин глини. Глина затримує воду і є поживою, так як у 

ній концентруються мінеральні та органічні сполуки. Після завершення практичної роботи 

перевіряється якість її виконання.  

Посадка дерев може проводитися і при створенні полезахисних лісосмуг.  

V. Підведення підсумків.  

Підводячи підсумки, вихованці гуртка визначають заліснену площу, кількість висаджених 

дерев головної деревної породи. Зауважують про необхідність проведення ремонтних робіт, 

таких як доповнення природного, штучного та мішаного лісовідновлення. Через місяць після 

посадки проводиться ревізія, визначається відсоток приживлюваності саджанців.  

VІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

З курсу біології тварин повторіть матеріал про біологічні особливості, систематику і 

класифікацію комах.  

 

Розділ VІІІ. Шкідники та хвороби лісу. Інтегрований захист лісу від 

шкідників і хвороб. 
 

Заняття 63  
 

Тема. Основи лісової ентомології та фітопатології. Місце комах у системі тваринного 

світу. Біологія, систематика і класифікація комах. Екологія лісових комах.  

Мета. Ознайомити вихованців гуртка з основами лісової ентомології та фітопатології, 

місцем комах у системі тваринного світу, біологією, систематикою і класифікацією комах. Вивчити 

екологію лісових комах. Формувати вміння й навички роботи з посібниками, підручниками, 

додатковою літературою.  

Обладнання. Підручники, посібники, фотодокументи, комп’ютерне забезпечення, колекції 

комах, таблиці «Будова комах».  

Базові поняття та терміни. Ентомологія, фітопатологія, система тваринного світу, 

біологія, систематика, класифікація.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Повідомлення теми та мети, визначення етапів заняття. Забезпечення юних 

лісівників роздавальним і дидактичним матеріалом, налаштування на робочий лад.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
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Бесіда.  

1. Як називається розділ біології, що вивчає тварин?  

2. Які класифікаційні групи тварин ви вивчали?  

3. Дайте загальну характеристику класу комах.  

4. Яке місце належить комахам у системі тваринного світу?  

5. Назвіть найпоширеніх представників цього класу, що ви зустрічали у лісових масивах.  

6. Перерахуйте відомих вам корисних комах. У чому полягає їх корисність?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

В останнє десятиліття все частіше виникають осередки масового розмноження шкідливих 

комах та поширення хвороб деревних порід. Немає жодної частини дерева, яка б не пошкоджу-

валася ними. За сприятливих умов багато з них можуть розмножуватися і поширюватися 

досягаючи великої кількості. Хвоє- та листогризучі види комах при несвоєчасному виявленні 

повністю знищують хвою і листя, суттєво впливаючи на приріст деревини, загальнобіологічну 

стійкість насадження. Особливо значних збитків зазнають лісове і зелене господарство при 

всиханні молодих насаджень. При незадовільно поставлених захисних заходах проти шкідників і 

хвороб, вони можуть звести нанівець всю роботу лісівників щодо підвищення продуктивності 

лісового господарства.  

Тому кожен лісівник повинен володіти основами лісової ентомології та фітопатології. Для 

кращого засвоєння матеріалу буде запропоновано тему навчального проекту.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Основи лісової ентомології та фітопатології. Розповідь.  
 

Лісова ентомологія – це окрема галузь наукових знань про лісових комах як невід’ємної 

частини лісових біоценозів і діагностики патологічних змін у них, регулювання чисельності особ-

ливо шкідливих видів у першу чергу лісогосподарськими та лісівничими заходами з метою 

підвищення стійкості насаджень, їх продуктивності і є найбільш динамічною частиною загального 

лісівництва.  

Ентомологія поділяється на загальну, що вивчає морфологію, фізіологію, екологічні особли-

вості, закономірності розвитку, поширення, філогенетичні зв’язки, систематику комах і спеціальні 

дисципліни: медичну, ветеринарну, сільськогосподарську, лісову та ін. В окремі галузі ентомології 

оформилися також бджільництво і шовківництво.  

Практичне вивчення комах розпочалося з давніх часів. Писемні свідчення про шкідливих 

комах відомі з 4-3 тисячоліття до нашої ери. Проте широкі дослідження в галузі ентомології було 

розпочато лише з ХVІІ ст. У той період з’явилися праці голландського вченого Я. Сваммердама, 

італійського – М. Мальпігі та ін., пізніше – французького Р. Реомюра, шведського – К. Ліннея. 

Початок систематичному вивченню ентомофауни Росії та України було покладено природознав-

цями Петербурзької Академії наук у ХVІІІ ст. Перші повідомлення про пошкодження комахами 

лісу та діяльності лісничих по боротьбі з ними знаходимо в «Лісовому журналі», що видавався в 

Санкт-Петербурзі з 1837 року. В 1882-1883 роках з’явилося тритомне узагальнення, в якому 

достатньо місця відводилося шкідникам лісу в Україні. Серед вітчизняних дослідників у галузі 

ентомології слід відмітити В.І. Мочульського, Ф.П. Кеппена, Й. А. Порчинського, В.П. Поспєлова.  

Розвиток лісової ентомології в Україні в першу чергу пов’язаний з ім’ям З.С. Голов’янко 

(1875-1953), якого по праву можна назвати засновником української лісоентомологічної школи. 

Поруч з ним плідно працювали А.І. Ільїнський, Д.Ф. Руднєв, М.М. Падій. Великий внесок у справу 
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розвитку лісової ентомології зробили В.І. Гримальський, Й.Д. Авраменко, Й.Т. Покозій, В.І. 

Васечко та інші.  

Фітопатологія - це наука про хвороби рослин і способи боротьби з ними. Виникнувши на 

початку ХІХ ст. і пройшовши ряд етапів свого розвитку, як будь-яка спеціальна наука, 

фітопатологія тісно пов’язана з анатомією та фізіологією рослин, мікологією, мікробіологією, 

вірусологією, ботанікою, генетикою, фізикою, хімією та іншими природничими науками. Розвиток 

фітопатології як науки призвів до виникнення таких галузей знань, як етіологія (вивчає причини 

виникнення захворювань), фітоімунологія (вивчає стійкість рослин до хвороб), епіфітотіологія 

(розглядає закономірності прояву хвороб та причини їх масового розвитку).  

Завданнями фітопатології є вивчення хвороб рослин та їх збудників, розробка способів 

боротьби з ними з метою зведення до мінімуму втрат врожаю.  

Фітопатологія поділяється на такі види: загальна фітопатологія - вивчає причини виник-

нення хвороб, особливості їх розвитку, збудників, методи захисту; сільськогосподарська; лісова, 

що вивчає хвороби лісових порід, патологію декоративних рослин. Для вивчення етіології 

хвороби, вибору оптимального методу захисту рослин, фітопатологія використовує різні методи 

досліджень: мікробіологічні та бактеріологічні, біологічні, серологічні, культуральні та індикаторні, 

анатомічні, методи біохімії та фізіології рослин, хімії та біофізики, загальної агрономії, 

метеорології та кліматології, варіаційної статистики.  

Наука про хвороби рослин виникла і сформувалась у зв’язку з потребами 

сільськогосподарського виробництва та лісогосподарського комплексу. Становлення 

фітопатології, як науки відноситься до середини ХІХ ст., що в свою чергу пов’язано з розвитком 

таких розділів біологічної науки, як мікологія, бактеріологія, фізіологія, ряду відкриттів Чарльза 

Дарвіна, Луї Пастера, Роберта Коха, які спростували концепції самозародження мікроорганізмів у 

рідинах і дали початок теорії паразитарного виникнення хвороб. Але вирішальна роль у створенні 

наукової фітопатології належить дослідженням німецького міколога Генріха Антона де Барі і 

російського вченого Михайла Степановича Вороніна та їх численним учням і послідовникам.  

Фітопатологія, як наука почала свій розвиток з вивчення хвороб сільськогосподарських 

рослин. У свій час з неї виділилася лісова фітопатологія. На сьогоднішній день назріла потреба 

у вивченні фітопатології декоративних рослин. Вперше визначення хвороби рослин було дане ще 

на початку ХІХ сторіччя вченими Франком та Декандолем. Вони вважали, що хворобою потрібно 

називати будь-яке відхилення від нормального фізіологічного стану організму. Чи можна вважати 

це твердження справедливим? Адже у будь-якому насадженні є дерева різних таксаційних показ-

ників і говорити про те, що дерево з кращими таксаційними показниками здоровіше від інших – не 

завжди справедливо. У процесі розвитку фітопатології з’являлися усе нові й нові дані про особ-

ливості прояву хвороб рослин, а отже і уточнювалось визначення поняття «хвороба рослин». 

Найбільш повним визначенням хвороби вважається визначення, яке було дане у 1962 році Т.Д.  

Страховим, який розглядав хворобу як результат мінливості взаємозв’язків у єдиній системі: 

рослина - патоген - середовище. Існує також офіційне визначення поняття хвороби рослин.  

В розвитку мікології та фітопатології виділяють три основних періоди.  

Період міколого-флористичних досліджень та опис хвороб характеризувався вивченням 

мікофлори (грибна флора), складанням списків грибів. Видатними вченими цього періоду були 

С.П. Крашенінніков, А.Д. Норман, В.М. Черняєв, А.А. Ячевський.  

Онтогенетичний період розпочався з середини 50-х років ХІХ ст., відрізнявся проведенням 

досліджень біологічних особливостей грибів, їх індивідуального розвитку, тобто онтогенетичним 
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напрямком. Широкого розвитку набула паразитарна теорія хвороб рослин, однак, вивчення грибів 

проводились без зв’язку з хворою рослиною. Відкрито новий тип збудників хвороб рослин - 

віруси. Видатними вченими цього періоду були Л.С. Ценковський, М.С. Воронін, Д.І. Івановський, 

Г.А. де Барі, Н.В. Сорокін, А.А. Янчевський, Н.А. Наумов.  

Сучасний період розвитку фітопатології характеризується диференціацією мікологічних та 

фізіологічних досліджень, вивченням хворої рослини, як комплексу взаємозв’язків: рослина - 

патоген - середовище. Видатними вченими цього періоду були: М.І. Вавилов, Т.Д. Страхов, І.С. 

Ванін, Л.І. Курсанов, В.Ф. Пересипкін.  
 

4.2. Місце комах у системі тваринного світу. Біологія, систематика і класифікація комах. 

Розповідь з елементами бесіди. Прийом «Домашні заготовки».  
 

При вивченні цього підрозділу бажано використати знання вихованців гуртка з природо-

знавства, біології тварин, загальної біології та теми ІV першого року навчання «Ліс і фауна».  

Комахи складають один із багаточисельних класів тваринного світу типу членистоногих 

(латинська назва - Insecta). До цього типу тварин також відносяться ракоподібні, багатоніжки, 

павукоподібні. Представники останніх двох класів досить часто трапляються в лісі.  

Вони живуть переважно на суші, серед рослин, в ґрунті, під камінням, рослинними 

рештками, в норах, печерах, житлах людей. Порівняно невелика кількість видів пристосувалася 

до життя в прісних водоймах, декілька видів двокрилих і клопів – у морській воді. Багато видів 

комах паразитує на людині, тваринах або живе всередині рослин.  

Біологія, систематика і класифікація комах.  
 

Пригадайте зовнішню будову комах. Охарактеризуйте будову тіла.  
 

Юні лісівникиі, використовуючи «домашні заготовки» розповідають, що комахи – дрібні 

тварини від кількох міліметрів до кількох сантиметрів завдовжки. Тіло у комах неоднакової 

форми. Може бути тонким і видовженим, плескуватим та іншим. Воно складається з трьох 

відділів - голови, грудей і черевця. Покрив тіла може бути гладеньким і рівним або нести на собі 

горбики, вдавлення, крапки, борозенки та інші утворення. Нерідко бувають дрібні придатки 

(волоски, щетинки, шипики). Тіло, що має складну будову, часто покрито хітином.  

Голова – передній відділ тіла комах, що рухливо поєднана з грудьми і має різну форму. На 

голові розміщені органи зору, живлення, смаку, вусики. В голові міститься основна частина 

нервової системи – головний мозок.  

Ротовий апарат в залежності від способів живлення має різну будову, що є важливим при 

визначенні комах.  

Які типи ротових апаратів комах ви знаєте?  
 

Вихованці гуртка  перераховують типи ротових апаратів: гризучий, гризуче-лижучий, 

сисний, колюче-сисний, фільтруючий (лижучий), характеризують їх особливості. Також 

розрізняють основні типи вусиків: щетинкоподібні, ниткоподібні, чоткоподібні, пилчасті, 

булавоподібні, головчасті тощо.  

Груди складаються із трьох сегментів.  

Ноги: бігальні, ходильні, копальні, стрибальні, збиральні, хватальні, присмоктувальні та ін.  

Крила, черевце, що складаються з різного числа члеників.  
 

Пригадайте внутрішню будову комах.  
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Юні лісівники  зауважують, що комахи мають складну внутрішню будову.  

Внутрішні органи комах від механічних пошкоджень, випаровування води захищає шкіра. 

Вона виконує також функції внутрішнього скелету. Шкіра комах складається із кутикули, 

гіподерми і базальної перетинки.  

Порожнина тіла заповнена внутрішніми органами і розділена двома тонкостінними 

перетинками-діафрагмами на три відділи. У кожному відділі розміщуються певні внутрішні органи: 

в верхньому – кровоносні, в середньому – органи травлення, виділення і розмноження. В 

нижньому знаходяться черевцевий нервовий ланцюжок.  

Дихальна система пронизує стінки всіх внутрішніх органів і не обмежена яким-небудь 

одним відділом порожнини тіла.  

Травна система починається в голові ротовим отвором, закінчується в останньому сегменті 

черевця анальним отвором. Між цими отворами проходить травний тракт, який складається з 

трьох відділів – передньої, середньої та задньої кишки. Пожива не може засвоюватися 

організмом комах в своєму початковому вигляді і тому виникає необхідність в переробці 

механічним і хімічним способом. Механічна переробка складається із подрібнення її гризучим 

ротовим апаратом. Хімічна переробка представляє собою складний процес, в основі якого 

лежать процеси гідролізу.  
 

З курсу хімії пригадайте, що таке гідроліз.  
 

Навколо кишечника майже суцільним шаром розміщується жирове тіло у якому 

відкладаються поживні речовини про запас – жири, білки та вуглеводи.  

Кровоносна система незамкнена. Кров заповнює порожнину тіла і проміжки між органами, 

омиваючи їх, і тільки частково знаходиться в спинній судині.  

Серцем у комах служать кілька камер спинної судини, що знаходяться в задній її частині. У 

різних комах їх кількість різна.  

Кров складається з рідкої плазми та завислих у ній кров’яних елементів - гемоцитів. Ці 

амебоподібні клітини, що вільно плавають у плазмі, різні за розмірами і виконують функції 

захисту, виділення, переносу гормонів та поживних речовин, що надійшли з середньої кишки. 

Склад гемоцитів змінюється в залежності від стану комахи.  

Дихальна система комах дуже розвинена і складається з великої кількості розгалужених 

повітряних трубок – трахей, що пронизують усе тіло.  

Нервова система регулює всі процеси, що відбуваються в організмі, забезпечує зв’язок 

його з навколишнім середовищем. Вона сильно диференційована, має складну будову і може 

бути поділена на центральну, периферичну та симпатичну нервові системи.  
 

Охарактеризуйте будову нервової системи комах.  
 

Нервова система складається з нервових клітин, які формують нервові волокна і зв’язують 

нервові центри з органами чуттів та іншими органами.  

У комах відзначають такі органи чуттів: дотику, нюху, смаку, зору та слуху.  

Основу органів чуття складають їх нервово-чутливі одиниці – сенсіли. У типових випадках 

вони складаються з поверхневих структур і чутливих нервових клітин, що прилягають до них.  

Очі у комах двох типів: прості і складні. Останні – два ока по боках голови складаються із 

багаточисельних однакових елементів – оматидіїв. Кожен оматидій бачить якесь зображення. 

Деякі з них спроможні розпізнати свою жертву, розрізняють колір.  
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Комахи різностатеві. Статевий апарат самця складається з двох сім’яників, які мають 

вигляд грон, міхурів. Статевий апарат самиць складається з двох яєчників, двох яйцепроводів, 

сім’яприймачів, придаткових залоз та одного непарного яйцепровода.  

Здебільшого комахи розмножуються, відкладаючи запліднені яйця через певний термін 

після спаровування самиць із самцями. Деяким комахам, наприклад попелицям, мухам властиве 

живонародження. При цьому яйця затримуються в яйцепроводі, там з них відроджуються личинки 

і самка, замість відкладання яєць, відроджує личинок. У деяких комах відомий партеногенетичний 

спосіб розмноження, коли самки відкладають яйця або відроджують личинок без запліднення. 

Декілька поколінь цих видів зовсім не мають самців. На зміну їм приходить двостатеве покоління.   

Клас комахи – сама велика група організмів на землі. Число відомих видів досягає 900 

тисяч і перевищує чисельність видів всіх інших тварин і рослин, взятих разом. Без систематики та 

класифікації все величезне різноманіття форм сприймалося б як хаотичне нагромадження 

фактів, було б недоступним для вивчення  і використання в практичній діяльності.  

Для комах прийнята в зоології низка систематичних категорій (таксонів) – клас, ряд, родина, 

рід, вид є недостатньою. Тому широко використовуються і проміжні таксони: підклас, інфраклас, 

відділ, надряд, підряд, надродина, підродина, триба, підрід, підвид, екотип, морфа, аберація, 

популяція. Основною таксономічною одиницею в систематиці є вид – сукупність особин, схожих 

особливостями будови тіла, біології, вимогами до умов навколишнього середовища, які мають 

свій ареал і при спарюванні дають плодюче потомство, подібне до батьківського. Види є не 

повністю однорідними в собі, а складаються з цілого ряду внутрішніх форм. До них відносяться: 

підвид, екотип, морфа, аберація і популяція. Підвид – географічна зміна (ухилення) виду, або 

географічна раса. Екотипи відрізняються між собою кормовими рослинами. На відміну від 

підвиду, географічної раси, вони не мають ареалу. В тому випадку, коли екотипи морфологічно 

чітко відособлені, їх називають морфами. При відновленні попередніх умов середовища 

особливості виду можуть відновлюватися. Кольоровими відхиленнями від норми є аберації. 

Популяції - це групи близько споріднених особин, що створюють окремі поселення. Широко 

розповсюджені види можуть володіти всім набором внутрішньовидових форм і навпаки, менш 

розповсюджені лише декількома популяціями або навіть одною.  

За систематичними одиницями клас Комах поділяється на підклас нижчі або 

первиннобезкрилі (Apterygota) та вищі або крилаті комахи (Pterygota).  

Первиннобезкрилі – дрібні комахи, які ніколи не мали крил. До цього підкласу віднесено 

один ряд – щетинохвістки. Це невеликих розмірів комахи, з видовженим тілом, покритим лусоч-

ками, черевце на кінці з тридовгими виступами і непарним хвостовим придатком. Характерні і 

черевні грифельки. Живуть під камінням, лежачими стовбурами дерев, в лісовій підстилці, 

живляться рослинним рештками, лишайниками. Представник - лусочниця звичайна.  

Підклас вищих комах складається із відділів з неповним та повним перетворенням. Відділи, 

у свою чергу, сформовані з рядів. Ряди у комах з повним перетворенням складаються з родин.  

Розвиток і перетворення комах з неповним перетворенням супроводжується лише трьома 

стадіями:  яйце, личинка, імаго. Личинки імаго подібні, тобто схожі з дорослими, мають фасеткові 

очі. До відділу комах з неповним перетворенням входять ряди комах: одноденки, бабки, 

тарганові, богомолові, терміти, ербії, примарові, прямокрилі, шкірястокрилі та інші.  

До відділу комах з повним перетворенням входять ряди: твердокрилі, сітчастокрилі, 

двокрилі, лускокрилі та перетинчастокрилі.  
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Перерахуйте відомих вам представників відділу комах з повним перетворенням. Дайте 

їм характеристику.  
 

4.3. Екологія лісових комах. Розповідь з елементами бесіди.  
 

                                               Екологія – наука, з якою лісівнику взагалі і  

лісозахиснику зокрема, частіше всього і більше  

                                всього приходиться рахуватися.  

/З. С. Голов’янко/.  

Лісова ентомологія за своєю природою повинна  

                                базуватись на екологічній основі.  

/К. Грехем/.  

Навколишнім середовищем для лісових комах є: всі інші тварини, рослини, а також 

мікрокліматичні та водно-ґрунтові умови даної ділянки місцевості. Всі разом вони утворюють 

комплекс, що формується роками і називається біоценозом або екосистемою. У всіх насадженнях 

комахи присутні. Починаючи з самих глибоких горизонтів ґрунту, лісової підстилки, до верхівок 

дерев виникають ланцюги живлення, в яких одні види живляться рослинами, другі – за рахунок 

рослиноїдних комах, а самі в свою чергу є обєктами для живлення інших. Комахи мають різну 

властивість заселяти екологічні «ніші». Види, яким властива здатність переносити широку 

амплітуду коливань екологічних факторів, називаються евритопними. Такі комахи легше 

розселяються по території, виживають і розмножуються в різних умовах, частіше інших дають 

осередки масового розмноження. Види з вузькою екологічною пластичністю спроможні 

переносити лише незначні зміни екологічних факторів, називаються стенотопними.  

Географічну область розповсюдження виду на Землі називають його ареалом. В межах 

ареалу вид розселяється нерівномірно і завжди представлений в окремих біотопах – частинах 

території з однорідними ґрунтовими, кліматичними умовами і певним комплексом рослин, що 

необхідні для існування даного виду. Між ними є простори, непридатні для даного виду або 

зайняті більш сильними конкурентами. В окремому біотопі є місця, в яких вид може проявити свій 

біотичний потенціал. Ці місця можна назвати резерваціями. Останнім часом у лісовому 

господарстві питання вивчення резервацій шкідливих видів набуває все більше практичного  

значення. Тільки при такому методологічному підході можна з’ясувати місце  та роль даного виду 

в лісовому біоценозі, прогнозувати його розмноження і таким чином пропонувати своєчасні 

обґрунтовані заходи для регулювання його чисельності. Потрібно враховувати весь комплекс 

факторів, що впливають на популяцію шкідника одночасно, але не менш важливо визначити 

значення окремих найголовніших груп факторів зовнішнього середовища якими є кліматичні 

(абіотичні), біотичні, гідроедафічні (ґрунтові) та антропічні.  

Комахи – холоднокровні тварини. Вони не мають постійної температури тіла. Коли 

знаходяться в стані спокою, температура їх тіла визначається температурою навколишнього 

середовища. Всі фізіологічні процеси в організмі відбуваються в певному діапазоні температури. 

Існують оптимальні температури, при яких комахи найкраще розвиваються. Як наслідок цього – 

найбільша плодючість самок і найменша смертність покоління.  

Життєздатність комах обмежена температурними межами – нижнім та верхнім порогами 

розвитку. Нижній температурний поріг становить приблизно +5, +80С, у окремих видів від -10С 

(зимовий п’ядун) до +10 (посівний ковалик). При пониженні температури за межі нижнього порогу 

комахи впадають в стан холодного заціпеніння або депресії. Верхній термічний поріг не 
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перевищує +500С. За цією межею комахи впадають в теплове заціпеніння. Подальше зниження 

температури від нижнього порога та підвищення від верхнього призводить до летального кінця.  

 Холодостійкість комах значною мірою визначається фізіологічним станом організмів. Вона 

підвищується при збільшенні в організмі жиру і зменшенні вільної води. Тому, готуючись до 

перезимівлі, комахи, при сприятливих умовах інтенсивно живляться. За вмістом жиру в організмі 

можна прогнозувати перспективу їх розмноження.  

За відношенням до вологості комах поділяють на вологолюби (гігрофіли), сухолюби 

(ксерофіли), і помірні вологолюби (мезофіли). Опади впливають на комах опосередковано. В 

результаті з’являється можливість заселення послаблених посухою дерев різними стовбуровими 

комахами. У роки сильних засух відбувається порушення водного обміну дерев. Їх захисні функції 

послаблюються. Зниження осмотичного тиску в листках сприяє заселенню їх сисними шкідниками 

(попелицями). Зниження смоляного тиску в хвої – сприяє виживанню яєць, які відкладали в них 

пильщики, а згодом і виживанню личинок, що вийшли з цих яєць (звичайний сосновий пильщик). 

Під час посухи змінюється і біохімічний склад листків та хвої. Це також сприяє живленню і 

успішному розвитку хвоє- та листогризучих комах.  

На розвиток певних стадій комах, стимулюючи або гальмуючи біохімічні процеси, впливає і 

сонячне світло. Залежно від освітлення, різна і поведінка комах. Багато видів (жуки, денні 

метелики, мухи) найбільш активні вдень. Деякі метелики (совки, вогнівки, хвилівки), хрущі активні 

увечері або вночі.  

Багато видів комах пристосовані до певної тривалості освітлення (фотоперіодизму). Довгий 

фотоперіод сприяє розвитку багатьох видів, тоді, як короткий, що наступає в кінці літа та на 

початку осені, стимулює перехід в стан діапаузи (затримки у розвитку). Тривалий літній день з 

довжиною світлого періоду 14-16 годин сприяє розвитку без перешкод, а скорочення дня до осені 

викликає діапаузу у вербової хвилівки, золотогузки та ін., - на стадії гусениці; у зеленої дубової 

листовійки – на стадії яйця. Короткоденні види малочисельні і належать до представників більш 

теплих кліматичних зон. Безперервний розвиток в них відбувається лише при короткому дні.  

До інших абіотичних факторів належать: вітер, рельєф, експозиція схилів тощо. Вітер 

впливає на розселення комах, особливо дрібних. Перенесення комах вітром відбувається іноді на 

досить значні відстані. Крім того, вітер може бути і причиною масової смертності комах, особливо 

в стадії личинок. Вітер впливає на їх розвиток підсиленням випаровування води з поверхні 

їхнього тіла. Від експозиції залежить склад рослинності і специфічний мікроклімат, що також 

впливає на розвиток комах.  

Існування кожного виду комах визначається також його живленням. За характером 

живлення комахи діляться на такі групи:  

- фітофаги, які живляться тільки рослинною їжею;  

- зоофаги або м’ясоїдні – живляться тільки тваринною їжею;  

- сапрофаги живляться речовинами, що розщеплюються.  

Фітофаги, що живуть за рахунок деревних рослин називаються дендрофільними комахами. 

З лісом пов’язано дуже багато видів дендрофільних комах, що заселяють всі яруси рослинності, 

лісову підстилку і ґрунт. Видове різноманіття їх визначається складом насадження. Чим більше 

деревних порід входить до складу насадження, тим різноманітніша фауна комах.  

За ступенем вимогливості до поживи виділяють: монофагів (одноїдних), олігофагів 

(обмеженоїдних) та поліфагів (багатоїдних). Перші живляться рослинами одного виду (березовий 
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заболонник), другі - їдять рослини однієї родини (вербова хвилівка), треті можуть живитися 

багатьма видами рослин (непарний шовкопряд).  

За способом живлення виділяють хижаків та паразитів комах, їх називають ще 

ентомофагами. Багато з них паразитують на одному виді (монофаги). Проте трапляються і 

поліфаги, що паразитують на представниках різних видів, родин і навіть рядів.  

Збудники хвороб також впливають на чисельність популяцій комах. Серед патогенних 

мікроорганізмів виділяють гриби, бактерії та віруси.  

В процесі еволюції сформувався ряд взаємних пристосувань: у рослин, стійкість до 

шкідників, у комах – способи її подолання. В олігофагів і у поліфагів є рослини, до живлення 

якими вони найбільш пристосовані. Так, американський метелик – поліфаг, але серед всіх рослин 

віддає перевагу шовковиці.  

Однією із форм стійкості є імунність, що зумовлюється вмістом певних захисних речовин в 

тканинах і деякими особливостями будови рослин, що протидіють шкідникам особливо в ранній 

період розвитку їх личинок. Показниками імунності сосни є тургор клітин, склад і інтенсивність 

виділення живиці, вміст ефірних масел у хвої тощо.  
 

Дайте визначення понять «тургор» і «плазмоліз».  
 

Ясен зелений пошкоджується червицею в’їдливою менше, ніж ясен звичайний. При 

живленні на таких деревах стан популяції шкідників погіршується, більшість особин гине із-за 

інтоксикації та фітонцидів. Багато з них заливається смолою або соками. Ослаблені дерева 

більш доступні для заселення комахами, оскільки мають знижені показники імунності.  

Можна навести багато прикладів, коли в результаті господарської діяльності людини 

суттєво змінюються природні умови навколишнього середовища на значних територіях.  

Приклади таких дій: вирубка лісів, осушення боліт та заболочених місць, освоєння цілинних 

чи залишення на довгий час «закинутих» земель, створення великих водойм і, як наслідок, 

підняття рівня ґрунтових вод, застосування отрутохімікатів, радіація, хімічні викиди в атмосферу.  

Дуже впливають на склад фауни та чисельність окремих груп комах лісогосподарські 

заходи, які застосовуються в господарствах, що мають ліс. Проведення їх без врахування 

екології шкідників  та рослин часто призводить до різкої негативної зміни складу фауни комах. 

Часто замість мішаних насаджень створюються чисті, одновікові на значних площах, проводяться  

кулісні рубки головного користування в дібровах. Все це призводить до масових розмножень 

стовбурових шкідників дуба, що спричинило заборону таких рубок.  

При поверхневому розгляді ґрунту здається, що він бідний життям, тваринний світ його 

малочисельний. В дійсності виявляється, що ґрунт насичений життям і в цьому відношенні він 

переважає повітряне середовище.  

В житті комах суттєву роль відіграють  фізичні і хімічні властивості ґрунту. Серед фізичних 

властивостей особливо велике значення мають механічний склад, структура і щільність ґрунту, 

його вологість, температура, аерація. Наприклад, деякі комахи заселяють тільки щільні ґрунти 

(кравчик, червневий хрущ).  
 

Дайте визначення поняття «аерація».  
 

Оранка таких земель згубна для них, коливання вологості ґрунту може викликати 

вертикальне переміщення комах у ньому. Це властиве, наприклад, дротяникам. При підвищеній 
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вологості ґрунту вони тримаються у верхніх його шарах і наносять великої шкоди. Тому особливо 

шкідливі вони навесні і при випаданні опадів.  

Термічний режим ґрунту залежить в значній мірі від його механічного складу та рослинного 

покриву. Легкі піщані і супіщані ґрунти з рідким травостоєм краще прогріваються і приваблюють 

теплолюбних комах. На Поліссі такі ґрунти є резерваціями травневих хрущів, чорнишів тощо. 

Вміст рослинних решток і гумусу в ґрунті впливає не тільки на склад і кількість ґрунтових комах, 

але й на їх шкідливість. Встановлено, що при більш високому вмісті органічних речовин у ґрунті 

збільшується стійкість рослин до шкідливих комах. Коли до нього додається ще й волога, багато 

личинок шкідливих комах іноді перестають пошкоджувати рослини. Недостатня кількість вологи 

примушує навіть сапрофагів живитися живими рослинами.  

V. Закріплення знань. Прийом «Теоретична практика».  

5.1. Бесіда.  

1. Дайте визначення понять «лісова ентомологія», «лісова фітопатологія».  

2. Охарактеризуйте історію розвитку лісової ентомології. Назвіть прізвища вчених, з якими 

пов’язаний її розвиток.  

3. Яке місце займають комахи у системі тваринного світу?  

4. Дайте характеристику біологічних особливостей комах.  

5. Які систематичні категорії в зоології прийняті для комах?  

6. Що є середовищем життя  для лісових комах?  

7. Як на лісових комах впливають абіотичні фактори?  

8. На які групи поділяються комахи за характером живлення?  

9. Наведіть приклади біотичних факторів життя лісу та охарактеризуйте їх вплив на комах. 

5.2. Для закріплення знань юним лісівникам пропонується виконати навчальний проект на 

тему «Представники класу комах у системі тваринного світу». Керівник ознайомлює їх із змістом 

роботи, допомагає встановити мету, пропонує ідеї виконання проекту.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

Діагностика емоційного стану вихованців гуртка наприкінці заняття.  

Для підведення підсумків можна використати інтерактивну технологію колективно-групового 

навчання «Незакінчене речення». Керівник гуртка пропонує вихованцям закінчити речення: «На 

цьому занятті мене вразило…», «Екологія – розділ біології, що вивчає закономірності взаємо-

відношень організмів з навколишнім середовищем, а лісова ентомологія це…» та інші.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Розпочати роботу над навчальним проектом на тему «Представники класу комах у системі 

тваринного світу».  

 

Заняття 64  
 

Тема. Лісогосподарське значення комах. Типи пошкоджень і шкода, яку завдають 

комахи. Головні шкідники лісу: хвоє- та листогризучі, стовбурові шкідники, шкідники 

підземних частин і наземної частини молодих насаджень. Шкідники шишок, плодів та 

насіння, технічні шкідники: короїди, павутинні кліщі, щитівки і псевдощитівки, хермеси, 

пильщики, соснова совка, непарний шовкопряд  та методи боротьби з ними.  

Мета. Показати лісогосподарське значення комах та ознайомити юних лісівників з типами 

пошкоджень і шкодою, яку завдають комахи. Вивчити головних шкідників лісу та методи боротьби 

з ними, формувати уміння й навички визначати через типи пошкоджень головних шкідників. 
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Розвивати уміння працювати в групах, ініціативність і підприємливість при застосуванні методів 

боротьби із шкідниками лісових культур.  

Обладнання. Підручники, посібники, зразки пошкодженої деревини, кореневих систем, 

шишок, плодів, насіння, колекції комах, фотодокументи, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Комахи, типи пошкоджень, хвоє- та листогризучі, 

стовбурові шкідники, шкідники підземних і наземних частин молодих насаджень, шкідники шишок, 

плодів та насіння, технічні шкідники: короїди, павутинні кліщі, щитівки і псевдощитівки, хереси, 

пильщики, соснова совка, непарний шовкопряд, методи боротьби.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Забезпечення роздавальним та дидактичним матеріалом. Оскільки матеріалів багато - 

пропонується визначити для такої роботи відповідального від кожної ланки.  

Керівник гуртка пропонує визначити готовність до заняття, створює позитивний настрій, 

визначає разом з вихованцями мету і завдання заняття.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Охарактеризуйте місце комах у системі тваринного світу.  

2. Яку роль  в природі та житті людини відіграють  комахи?  

3. Перерахуйте відомих вам шкідливих та корисних комах.  

4. Дайте характеристику зовнішньої та внутрішньої будови комах.  

5. Як класифікуються комахи. Назвіть основні класифікаційні одиниці.  

6. Які види комах відносяться до дендрофільних?  

7. На які групи поділяються комахи по характеру живлення?  

8. Які комахи називаються ентомофагами?  

9. Охарактеризуйте вплив абіотичних та біотичних факторів на життєдіяльність комах.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

В народному господарстві, і особливо в лісівництві комахи відіграють велику роль. Вони 

беруть активну участь у процесі ґрунтоутворення, руйнуванні рослинних решток, підтримують 

екологічну рівновагу екосистем, сприяють аерації ґрунту, запиленню квіткових рослин. Проте крім 

користі вони наносять і шкоду, об’їдаючи листки й стебла, пошкоджують стовбури та кореневу 

систему дерев тощо. Вивчення даного матеріалу допоможе навчитися визначати шкідників дерев 

за типами пошкоджень, прогнозувати їх появу і передбачати методи боротьби з ними.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Лісогосподарське значення комах. Розповідь з елементами бесіди.  
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Комахи, завдяки величезній біомасі (100-300 кг на 1 га) та різноманітності трофічних зв’язків 

беруть активну участь у колообігу речовин в біосфері. В природних біоценозах вони відіграють 

певну роль у підтримці біологічної рівноваги. Так, на кожний гектар широколистяного лісу для 

підтримки біологічної рівноваги необхідно 200-300 кг гусениць, які частково об’їдають листя, 

одночасно удобрюючи ґрунт. У лісі, де гусінь повністю знищена отрутохімікатами, листя восени 

вкриває землю таким товстим шаром, що його не встигають переробити дощові черви та інші 

ґрунтові організми. Із року в рік лісова підстилка товстішає, змінюється газовий та водний обміни 

між ґрунтом і повітрям, погіршуються умови, необхідні для існування та відновлення лісу. Комахи-

сапрофаги беруть активну участь у руйнуванні рослинних решток, перетворенні складних 

органічних речовин у прості, їх мінералізації, тобто у процесах ґрунтоутворення. Прокладаючи в 

ґрунті численні ходи, сприяють аерації ґрунту, проникненню вологи. Копрофаги та некрофаги 

виконують роль санітарів, очищаючи землю від екскрементів та трупів. Комахи-антофіли, 

живлячись пилком та нектаром, сприяють перехресному запиленню квіткових рослин. Близько 

80% цих рослин запилюється комахами. Комахи є кормовою базою для багатьох груп тварин.  

Деякі з них дають технічну сировину: шовк (тутовий шовкопряд), віск (медоносна бджола, 

червець), дубильні кислоти (гали, утворені горіхотворками), фарби (червець). Цінним харчовим 

продуктом є мед. Постачальниками лікарської сировини є бджола медоносна, мурашки, жуки-

наривники, шпанська мушка та ін.  

Проте серед комах є і небезпечні масові шкідники сільськогосподарських та лісових рослин. 

Мухи, комарі, блохи, воші, москіти поширюють багато небезпечних хвороб (малярію, туляремію, 

енцефаліт, чуму, висипний тиф та ін.). Комахи завдають матеріальних збитків, пошкоджуючи 

продукти харчування (довгоносики, зернівки, чорнотілки), шкіру, хутро, шерсть, пір’я (жуки-

шкіроїди, міль, пухоїди), дерев’яні будівлі та меблі.  

І все ж користь від комах значно більша тієї шкоди, якої вони завдають. Відомий ентомолог 

Г.Я. Бей-Бієнко (1903-1971) писав, що, якби наша планета раптом залишилася без комах, 

людство спіткала б катастрофа: зникла б дуже велика кількість видів тварин і рослин, люди втра -

тили б багато джерел харчування та іншої необхідної продукції, знизилася б або вичерпалася 

родючість ґрунту, планета була б завалена відходами.  

Ріст населених пунктів, розширення сільськогосподарських угідь, забруднення довкілля, 

застосування отрутохімікатів, колекціонування - все це призвело до збідніння ентомофауни. Тому 

не випадково до Червоної книги України (другого її видання) потрапило 173 види комах, серед 

яких і такі нещодавно досить поширені як красотіл пахучий (Calosoma sycophanta), жук-олень 

(Lucanus cervus), великий дубовий вусач (Cerambyx cerdo), дибка степова (Saga pedo), сатурнія 

мала (Eudia pavonia), махаон (Papilio machaon), джмелі: звичайний (Bombus proteus), моховий (В. 

muscorum), степовий (В. pomorum) та багато інших. Перше видання Червоної книги України 

включало 18 видів комах (жужелиця кримська – Carabus tauricus, вусач альпійський – Rosa 

liaaplina, аполон – Parnassius apollo, бражники: мертва голова – Manduca atropos, дубовий – 

Marumba quercus, прозерпіна – Proserpinus proserpina та ін.).  

Усі ці комахи потребують особливої уваги з боку людини.  

Необхідно посилити також охорону комах-запилювачів, насамперед - джмелів та 

поодиноких бджіл. Важливий засіб їх охорони - повне припинення застосування отрутохімікатів у 

період цвітіння медоносних рослин, а також створення ентомологічних мікрозаказників.  Значну 

роботу по охороні і розселенню комах виконують шкільні лісництва та товариства охорони 

природи. Для збільшення чисельності комах-запилювачів їм будують штучні гніздівлі.  
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Юні лісівники беруть також активну участь в операції «Мурашка»: здійснюють облік 

мурашників, наносять на карти, обгороджують і переселяють їх.  

Шкідників лісу залежно від шкідливості та характеру пошкоджень поділяють на кілька груп. 

Найбільш обґрунтованим є поділ на групи в залежності від пошкоджуваних ними органів та 

частин рослин. За цією ознакою виділяють такі групи: хвоє- та листогризучі, стовбурові шкідники, 

шкідники підземних частин і наземної частини молодих насаджень, шкідники шишок, плодів та 

насіння, технічні шкідники деревини будівель і на складах.  
 

4.2. Типи пошкоджень і шкода, яку завдають комахи. Розповідь.  
 

Аргументуйте, чи можливо візуально визначити пошкодження рослин нанесені 

комахами?  
 

Комахи шкодять деревам та чагарникам здебільшого під час живлення та відкладання яєць.  

Пошкодження розрізняють залежно від типу ротового апарату комах.  

Комахи з гризучими ротовими органами завдають таких типів пошкоджень: об’їдання хвої, 

листя та бруньок, які почали розвиватися; скелетування та скручування листків; мінування; 

виїдання ямок на корі, пагонів та гілок; проточуваня ходів під корою, в деревині, пагонах та 

корінні; поїдання плодів та насіння; об’їдання та виїдання бутонів, суцвіть; перегризання стебел 

сіянців та саджанців; підгризання коріння.  

Під час скелетування шкідники виїдають м’якоть листків і залишають незайманими великі і 

дрібні жилки. Скелетують листя жуки листоїдів, молоді гусениці, личинки деяких пильщиків та ін. 

Часто шкідники загинають або скручують пластинку листка і скріплюють павутиною. Зсередини 

гусениця скелетує або об’їдає листок. Такі пошкодження наносять гусениці листовійок. Іноді 

шкідники стягують павутиною кілька листків або все листя на гілці. В середині такого сплетіння 

живуть кілька або десятки і навіть сотні гусениць. Подібні пошкодження характерні для 

павутинної молі, американського білого метелика, молодих гусениць золотогузки. Довгоносики -

трубковерти скручують один або кілька листочків у вигляді сигари або щільного пакета. Скручені 

листки не скріплюються павутиною. Всередині скрученого листка трубковерт відкладає яйця. 

Личинка, що вилуплюється з яйця, живиться скрученим зів’ялим листком. Під час мінування 

листків та хвої, личинки проникають під епідерміс і виїдають м’якоть. Пошкоджені частинки 

листків відрізняються світлішим забарвленням з верхнього або нижнього боку.  

Міни є пристосуванням комах до потайного способу життя для захисту від ентомофагів. 

Ямки на корі пагонів і гілок виїдають жуки під час додаткового живлення. Такі пошкодження 

наносять великий сосновий довгоносик, чорний сосновий вусач, тополевий вусач. Бруньки 

навесні виїдають молоді гусениці золотогузки, кільчастого шовкопряда, проникаючи в бруньки на 

початку їх розвитку. Ходи під корою, в деревині, пагонах і коренях рослин проточують короїди для 

відкладання яєць та живлення, їх личинки, личинки вусачів, златок, довгоносиків, гусениці 

склівок, червиць. Плоди та насіння поїдають жолудевий довгоносик, гусениці шишкової вогнівки, 

насіннєїди. Стебла одно-, дворічних сіянців та саджанців перегризають кравчик, підгризаючі 

совки тощо. Коріння рослин пошкоджують грунтові шкідники: личинки хрущів, дротяники, вовчки.  

Комахи з колючо-сисним ротовим апаратом – попелиці, щитівки, клопи, цикади проколюють 

епідерміс і висисають соки з тканин листків, хвої, бруньок, пагонів, коріння, плодів та з луба на 

гілках та стовбурах дерев. У місцях пошкоджень, внаслідок посиленого розростання тканин 

утворюються нарости. В одних випадках розростання тканин спричинене речовинами, які вводять 

шкідники в рослини при відкладанні яєць, а в інших – виділеннями самих личинок. Гали бувають 
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різної форми: кулясті, овальні, у вигляді монет, шишок, хмелю та ін. Внаслідок пошкодження 

деякими шкідниками виникають відкриті гали – різкий прогин пластинки листка у вигляді кишені. 

Всередині гала живуть личинки шкідника, живлячись соком рослин.  

Пошкодження деревних рослин зумовлюють зниження приросту деревини, викривлення 

гілок та стовбурів, суховерхість, а іноді й всихання лісу.  

Розмір втрат приросту деревини в осередках хвоє- та листогризучих комах коливається 

залежно від лісорослинних та метеорологічних умов, виду шкідника, віку насаджень тощо. У 

лісостеповій зоні через одноразове повне об’їдання листя в дубових насадженнях у 

ранньовесняний період приріст деревини зменшується в поточному році на 40-60% і в 

наступному – на 25-30%. Якщо в осередках не проводяться захисні заходи проти шкідників, листя 

пошкоджується протягом кількох років. Ще більших пошкоджень завдають шкідники у соснових 

лісах. При суцільному об’їданні хвої, шпилькові насадження всихають. Листяні та модринові ліси 

в сприятливих умовах, після одноразового об’їдання листя, поновлюють його в тому самому році. 

 Проте, коли шкідники об’їдають листя протягом кількох років підряд, дерева починають 

суховершити та всихати.  

Найбільшої шкоди завдають шкідники молодим насадженням, бо у випадку всихання їх у 

таких насадженнях можна заготовити лише тонкомірну деревину.  

Шкідливі комахи пошкоджують також сіянці в розсадниках, підріст на лісосіках та 

полезахисні лісосмуги. Часто збитки, що їх завдають комахи у ґрунтозахисних насадженнях важко 

підрахувати та оцінити в грошовому обчисленні.  
 

4.3. Головні шкідники лісу та методи боротьби з ними. Розповідь із демонстрацією 

колекцій шкідників, використанням фотодокументів та комп’ютерного забезпечення.  
 

Загальні відомості про хвоє- та листогризучих комах. Осередки масового розмноження 

хвоє- та листогризучих комах в лісах України повторюються на значних площах. Більшість шкід-

ників цієї групи належить до ряду лускокрилих, менше до пильщиків, пильщиків-ткачів, листоїдів. 

Їх личинки частково чи повністю об’їдають асиміляційний апарат дерев. Цей процес супроводжує-

ться порушенням їх найважливіших фізіологічних функцій  (фотосинтезу, дихання, транспірації).  
 

Дайте визначення понять «фотосинтез», «транспірація».  
 

Об’їдання листя та хвої цими шкідниками призводить до зниження приросту деревини.  

Не менш суттєвим наслідком об’їдання є зміни, які відбуваються в кільцях річного приросту. 

У випадку об’їдання хвої (листя) рано навесні (кінець квітня - травень) кільця приросту 

формуються тільки тонкостінними трахеями і звужуються приблизно на дві третини. При 

двократному об’їданні хвої більшість хвойних порід гине. Листяні породи стійкіші і гинуть при три-

чотирикратному об’їданні. Коли брати до уваги, що на їх радіальних оболонках є пори, то стане 

зрозумілим, чому ці дерева заселяються стовбуровими шкідниками та уражуються хворобами.  

Ті комахи, личинки яких живляться в літній період вегетації, менш небезпечні для 

насаджень. Через відкритий спосіб життя личинки хвоє- та листогризучих комах  легкодоступні 

для різних паразитичних та хижих ентомофагів, птахів, а також для патогенних мікроорганізмів, 

які викликають іноді їх масові епізоотії. До шкідників хвойних порід належать сосновий 

шовкопряд, шовкопряд-монашка, соснова совка, сосновий п’ядун, звичайний сосновий пильщик, 

модринова листовійка, димчастий п’ядун лісовий, червоноголовий пильщик-ткач та інші.  
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Совка соснова (Panolis flammea) - метелик з родини совок (Noctuidae), що часто 

трапляється в соснових лісах. Життєвий цикл комахи вивчав та розробляв засоби захисту від неї 

лісу український ентомолог С.О. Мокржецький. Передні крила яскраві, оранжево-коричневі, інколи 

темно-сірі, з двома великими блідими плямами та тонкими прожилками вздовж заднього краю. 

Задні крила коричневі або чорнуваті. Розмах крил 32-40 мм. Лет імаго (комахи дорослі) 

відбувається навесні, вони часто летять на світло. Також їх приваблюють верби під час цвітіння.  

Гусениця жовто-зелена з чорними і білими смугами. Живиться переважно сосною, але 

інколи іншими породами, переважно хвойними, і є серйозним шкідником лісу.  

Зимує лялечка в павутинному коконі у лісовій підстилці та у верхньому шарі ґрунту на гли-

бині 10-20 см. Лет починається рано навесні - з кінця березня і триває до кінця травня. Метелики 

літають і спарюються вечорами й уночі в кронах дерев. Самки відкладають яйця на нижній бік 

хвоїнки, ланцюжком по 4-8, максимально - до 25 яєць. Плодючість - 300 яєць. Відроджені через 

15-20 діб гусениці повністю або частково з’їдають оболонки яєць і деякий час знаходяться біля 

яйцекладки. Під час струшування гілок падають на ґрунт або повисають на павутинках.  

Насамперед  гусениці об’їдають хвою травневих пагонів, часто обкільцьовують кору пагонів 

останніх двох років, що спричиняє припинення росту. Нерідко гусениці вгризаються всередину  

пагона, що призводить до його в’янення і засихання. Гусениці старших віків поїдають стару хвою, 

об’їдаючи її до коротких недогризків. Якщо хвоя об’їдена до закладання бруньок, дерево може 

загинути. За 30-40 діб розвитку одна гусениця з’їдає 170–200 хвоїнок, або 5-7 г соснової хвої. 

Проходить п’ять стадій розвитку. Наприкінці червня, завершивши живлення, гусениці залишають 

кормове дерево, заляльковуються серед підстилки або в ґрунті і залишаються до весни 

наступного року. Генерація однорічна.  

Листогризучі шкідники представлені зеленою дубовою листовійкою, глодовою листовійкою, 

непарним шовкопрядом, зимовим п’ядуном, дубовою широкомінуючою міллю, золотогузкою, 

американським білим метеликом, вербовою хвилівкою, кільчастим шовкопрядом, ясеновим 

білокрапковим пильщиком, біланом жилкуватим тощо.  

Заходи з обмеження чисельності хвоє- та листогризучих шкідників лісу. Осередки 

масового розмноження всіх хвоє- та листогризучих шкідників виникають у тих насадженнях, де з 

певних причин створилися несприятливі умови для росту рослин. Тому всі заходи захисту лісу 

повинні бути спрямовані на підвищення стійкості насаджень проти шкідників та збудників хвороб. 

Ці заходи повинні носити комплексний характер і здійснюватися за декількома етапами.  

Перший етап (лісогосподарський):  

- при створенні насаджень використовувати здоровий садивний матеріал, вирощений із 

якісного насіння, з добре розвиненою кореневою системою;  

- на сухих піщаних та супіщаних староорних ґрунтах створювати культури після глибокого  

безполицевого розпушування ґрунту;  

- створювати мішані, різновікові, структуровані насадження з обґрунтованими схемами 

змішування, з підліском, чагарниками, використовуючи такі породи, вимоги яких відповідають 

кліматичним та ґрунтовим умовам і не є переносниками спільних збудників хвороб;  

- домагатися якнайшвидшого зімкнення культур, своєчасно проводити рубки догляду, 

дотримуватися правил санітарного мінімуму, оберігати ліс від пожеж.  

Другий етап включає систематичне ведення лісопатологічного нагляду.  

Третій етап (біологічний) передбачає широке застосування варіантів біологічного методу 

захисту лісу від шкідників.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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У лісових умовах потрібно охороняти мурашники рудих лісових мурашок. Систематично 

приваблювати птахів.  

Четвертий етап (радикальний). В тих осередках, де загроза втрати листя становить 50% 

або хвої 30% і діяльність ентомофагів незначна, слід застосовувати обробку біологічними або 

хімічними препаратами. У всіх випадках дуже важливо, щоб обробка осередків була проведена 

проти молодих личинок – І-ІІІ віків. При цьому слід застосовувати дозволені препарати з 

оптимальними дозами.  

Загальні відомості про стовбурових шкідників.  

До стовбурових шкідників лісу відносяться комахи з родини короїдів (Ipidae), вусачів 

(Cerambycidae), златок (Buprestidae), рогохвостів (Siricidae), червиць (Cossidae), склівок 

(Atgeriidae), довгоносиків (Curculionidae) і деяких інших. У більшості видів ходи під корою і в дере-

вині прокладають личинки. У короїдів і жуки ведуть потаємний спосіб життя під корою, і навіть в 

деревині, де, прокладаючи ходи, живляться і розмножуються. Прогризаючи ходи в лубі, заболоні 

стовбурові шкідники наносять деревам значну фізіологічну шкоду, від якої дерева гинуть. 

Прокладання ходів в деревині наносить також технічну шкоду, що призводить до її  псування.  

Здорові хвойні дерева стійкі проти стовбурових шкідників – у них в місцях пошкодження 

лубу і деревини інтенсивно виділяється живиця, яка містить токсичні для комах речовини – тер-

пени (ефірні олії). У листяних порід аналогічне значення мають дубильні речовини, які містить сік 

здорових дерев. В ослаблених дерев живиця і сік виділяються  повільно, до того ж вони містять 

мало терпенів та дубильних речовин. Через це зменшується стійкість дерев проти шкідників.  

За строками розвитку виділяється весняна і літня фенологічні підгрупи стовбурових 

шкідників. Комахи, які входять у весняну підгрупу, заселяють дерева у квітні-травні. Вже в кінці 

червня – на початку липня вилітає їх молоде покоління. Шкідники літньої підгрупи заселяють 

дерева в червні-серпні. Їх потомство залишається зимувати під корою або в деревині і закінчує 

розвиток в наступному році і навіть пізніше.  

Деякі стовбурові шкідники під час додаткового живлення здатні нападати навіть на здорові 

дерева, помітно послаблюючи їх цим. Інші переносять збудників хвороб.  

Встановлено три способи заселення дерев: відземковий або кореневий, стовбуровий, 

верхівковий. Факторами, що сприяють масовому розмноженню стовбурових шкідників є: 

кліматичні – посуха, або надлишкове зволоження діють опосередковано – через послаблення 

дерев; стихійні – пошкодження лісу снігом, ожеледицею, пожежами, вітром тощо; біотичні – 

пошкодження хвоє- та листогризучими шкідниками та збудниками хвороб; антропічні – пов’язані з 

господарською діяльністю людини.  

Серед стовбурових шкідників характерними біологічними особливостями відзначаються 

короїди, яких на території України поширено близько 100 видів. Майже все життя короїди 

проводять приховано, живучи під корою стовбурів і гілок дерев. Там вони прокладають ходи, що 

мають форму, характерну для кожного виду. Короїдам характерна спроможність створювати сім’ї  

в період розмноження. При цьому, одні види короїдів мають моногамні сім’ї, інші - полігамні.  

Ходи моногамних короїдів відрізняються від ходів полігамних видів тим, що у них відсутня 

шлюбна камера, а є лише один маточний хід. Можна відрізнити ходи, проточені на стоячих та 

звалених деревах. Вхідний канал, спрямований вниз до відземка під гострим кутом до осі 

стовбура вказує на те, що поселення відбулося на лежачому дереві. Молоді жуки короїдів 

додатково живляться під корою ослаблених дерев, а деякі види – на тонких гілочках і навіть 

серцевині молодих пагонів.  
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До стовбурових шкідників хвойних відносяться великий та малий соснові лубоїди, смугастий 

деревинник, вершинний короїд, синя златка, сосновий жердяковий смолюх, чорний сосновий 

вусач, великий ялиновий короїд, синій, або малий рогохвіст, короїд-двійник, малий чорний 

ялиновий вусач, довгоносик сосновий великий.  

Довгоносик сосновий великий. Латинська назва - Hylobius abietis. Трапляється повсюдно. 

Пошкоджує сосну, рідше - ялину, ялицю, модрину.  

Жук завдовжки 10-14 мм, темнобурий, з трьома вигнутими смугами, утвореними жовтими 

лусочками; надкрила ширші за передньоспинку; голова витягнута у довгу головотрубку, на кінці 

якої знаходяться вусики. Жуки другого і третього років життя позбавляються жовтих лусочок і 

стають чорними. Яйце розміром до 1 мм, молочно-біле, довгасте. Личинка завдовжки 11–15 мм, 

жовтувато-біла з буро-жовтою головою, серпоподібно вигнута. Лялечка - 14 мм, жовтувато-біла, з 

двома шипами на останньому членику черевця. Зимують личинки ІІІ і IV віків у ходах під корою, а 

жуки в рослинній підстилці. Лет жуків починається наприкінці квітня - на початку травня. Жуки до-

датково живляться, обгризаючи кору стовбурів, весняних пагонів, хвою і бруньки. До місць живле-

ння і розмноження жуки перелітають із місць зимівлі або добираються «пішим ходом». У місцях 

погризів утворюються смоляні напливи. Жуки частіше пошкоджують дерева 3-10-річного віку. 

Найбільш небезпечними є пошкодження, які обкільцьовують стовбури, що призводить до безвер-

хівковості або потворного росту сосни (кривий стовбур або кілька верхівок). Після спарювання , 

відкладання яєць триває впродовж усього літа. Самка відкладає яйця по одному, рідше по два у 

вигризені ямки в ділянці кореневої шийки, у кореневі лапи й пеньки. Плодючість - до 60 яєць.  

Жуки уникають яскравого світла і в денний час ховаються в тріщинах кори, підстилці й 

інших схованках. Активні увечері і вночі. Відроджені через 14-20 діб личинки, прогризають зверху 

в корі й деревині ходи, заповнюючи їх буровим борошном. Довжина ходу на тонкому корінні може 

перевищувати 1 м. Личинки, пройшовши п’ять віків, завершують живлення восени або після пере-

зимівлі навесні. В обох випадках заляльковування відбувається у червні-липні в овальних 

камерах у деревині. У серпні утворюються жуки, значна частина яких залишається зимувати в ля-

лечкових камерах. Жуки, що вийшли на поверхню, короткий час живляться і невдовзі переходять 

у рослинну підстилку на зимівлю. Одна генерація розвивається впродовж двох років. Жуки 

живуть 2-3 роки.  

Природними ворогами довгоносика є птахи - грак, ворона, сорока, сойка, дрімлюга, шпак, 

дятел, із хижих комах - великі туруни й ктирі, а також їздці-браконіди – Bracon brachycerus Thoms., 

Bracon hybobi Katz. та ін.  

Вершинний короїд (Ipsa cuminatus). Ряд твердокрилі Coleoptera. Родина короїди - Ipidae 

(Scolytidae). Трапляється повсюдно. Пошкоджує різні види сосон, ялин, рідше ялицю, модрину, 

зрідка ялівець.  

Жук завдовжки 2,5-3,7 мм, темнокоричневий, циліндричний, на схилах надкрил, по краях 

пологої «тачки» - по три зубці; у самця третій зубець на кінці роздвоєний. Яйце дрібне, біле, 

округле. Личинка завдовжки до 3-4 мм, безнога, дещо зігнута; на грудних сегментах є мозолисті 

подушечки; голова чітко виражена, світлокоричнева. Лялечка 3,5-4 мм завдовжки, біла, 

напівпрозора. Зимують жуки та незначна частина личинок і лялечок, які не завершили розвиток 

до настання холодів, під корою. Жуки пробуджуються в першій декаді квітня і поновлюють 

додаткове живлення в ходах. Лет починається наприкінці квітня при температурі повітря 15-19°С, 

масовий - на початку травня за температури +20°С. Невдовзі жуки починають закладання нових 

ходів. Від «шлюбної» камери проточується від 6 до 12 довгих (20-50 см) маточних ходів, 

https://agroscience.com.ua/ryad-shkidniki/tverdokrili-coleoptera
https://agroscience.com.ua/rodina-shkidniki/koroyidi-ipidae-scolytidae
https://agroscience.com.ua/rodina-shkidniki/koroyidi-ipidae-scolytidae
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переважно в поздовжньому напрямку. Через 2-3 доби самка вигризає в них рідко розміщені 

камери і відкладає яйця, запечатуючи їх зверху пробочкою. Плодючість – 16-120 яєць. У весняних 

маточних ходах буває від 20 до 50 яєць. Ембріональний розвиток триває від 8 до 14 діб. 

Відроджені личинки прокладають ходи завдовжки 2-5 см і залежно від температури завершують 

розвиток за 16-60 діб. Заляльковуються наприкінці травня. Розвиток лялечки завершується за 7-

16 діб. Новоутворені жуки впродовж 12-20 діб додатково живляться у місцях розвитку. При 

масовому заселенні засихаючих дерев, якщо кора втрачає свіжість, жуки переходять для 

живлення на інші дерева. За наявності 8-10 жуків, вони вигризають у корі цілі ділянки.  

Лет жуків другого покоління відбувається в липні. Повторюється процес утворення камер, 

відкладання яєць, відродження та живлення личинок, їх заляльковування і утворення жуків, які 

залишаються під корою до весни. За рік розвивається дві генерації.  

Хвойним породам шкоди завдає ціла низка короїдів: короїд шестизубчастий – Ips sex 

dentatus Boern. Трапляється повсюдно. Пошкоджує всі види сосни, ялин, ялиць, модрин. Дає два 

покоління за рік; короїд гравер - Pityogenes chalcographus L. трапляється повсюдно. Пошкоджує 

сосну, кедр, ялину, дає дві генерації за рік; короїд типограф – Ips typographus L. Трапляється в 

Карпатах. Пошкоджує багато видів ялин, рідше сосну, кедр, дуже рідко - інші хвойні.  

Короїдів знищують комахоїдні птахи, особливо дятли. У ходах короїдами живляться клоп 

Scoloposcelis pulchella Zett., жуки - Tachyta nana Gyll., Dromius fenestratus F., Nudobins lentus 

Grav., Thanasimus formicarius L., Cylester oblongum F., C. angustatum Hoffm., Platysoma 

compessum Hbst., Malachius aeneus L., Rhizophagus grandis Gyll., личинка мухи Loinchaea seitneri 

Hand. та ін. На личинках і лялечках паразитують браконіди - Meteorus albicornis Ruth., Bracon 

initiatellus Ratz., Dendrosoter protuberans Nees., хальциди - Conostigmus pusillus Ratz., 

Rhoptrocerus xylophagorum Ratz. та ін.  

Заходи захисту. Здійснення постійного нагляду за станом полезахисних лісонасаджень. 

Приваблювання у лісопосадки й охорона комахоїдних птахів. Запобігання поширенню хвоєгри-

зучих шкідників, оскільки пошкодження, завдані ними, ослаблюють дерева. Видалення нежиттє -

здатних і засихаючих дерев. Обробка заселених короїдами дерев інсектицидами на початку і під 

час лету жуків.  

Стовбури дерев листяних порід пошкоджують у дуба – дубовий заболонник, короїд західний 

непарний, дубова бронзова златка, дубова ксифідія, строкатий дубовий вусач. Ясен заселяють 

малий ясеновий лубоїд, червиця в’їдлива. До шкідників тополі відносять зелену вузькотілу златку, 

склівку велику тополеву, скрипуна осикового малого. В’язові знищує великий ільмовий руйнівник-

заболонник. До стовбурових шкідників інших листяних порід належать грабовий заболонник, 

березовий заболонник, великий березовий рогохвіст.  

Система заходів із зниження чисельності стовбурових шкідників.  

Проводять лісокультурні та лісогосподарські заходи, які спрямовані на створення біологічно 

стійких насаджень проти хвоє- та листогризучих шкідників і є одночасно такими, що являються 

першочерговими також проти стовбурових шкідників. Захисні заходи слід проводити своєчасно. 

Часто навіть низова пожежа зумовлює ослаблення дерев, а це сприяє заселенню їх стовбуро-

вими шкідниками.  

Велике значення мають санітарні рубки. Вони ефективні лише за своєчасного їх прове-

дення. Це визначається візуальним виявленням змін, що відбуваються з деревом при заселенні 

його стовбуровими шкідниками.  
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В соснових лісах Полісся та Лісостепу відведення насаджень в санітарну рубку, рубки 

догляду проводяться в 2-3 декадах травня, а саму рубку та вивезення продукції - у червні. В 

дубових насадженнях відведення в рубку проводиться в кінці серпня - на початку вересня, а саму 

рубку – з осені до квітня. У хвойних насадженнях Карпат вибіркові санітарні рубки слід проводити 

в три етапи. Заготовлену протягом осінньо-зимового періоду деревину вивозять до початку лету 

стовбурових шкідників. Деревина, що залишається у лісі не вивезеною, використовується як 

«ловильна».  

Шкідники підземних частин рослин – найбільш поширена група шкідливих комах. 

 Представлена переважно видами рядів твердокрилих, рідше лускокрилих. Розвиток яєць, 

личинок і лялечок цих комах відбувається в ґрунті. Під час пересування личинки наштовхуються 

на коріння різних рослин. Тому у них розвинена багатоїдність, однак їх виживання, ріст і розвиток 

залежить від якості поживи. В зв’язку з обмеженістю пересування, личинки часто змушені корис-

туватися поживою, від якої вони ростуть повільно, дають малоплодюче потомство, погано 

виживають. Розповсюдження кореневих шкідників, формування їх осередків залежить від ґрунто-

вих умов, головні з яких вологість, температура, аерація, кислотність. Вони, в свою чергу, 

залежать від механічного складу ґрунту. В пошуках сприятливих умов відбуваються їх горизон-

тальні й вертикальні міграції. Тому глинисті, важкі ґрунти заселені значно менше, ніж легкі піщані 

та супіщані. Великий вплив на коливання чисельності кореневих шкідників мають комахи і інші 

тварини, що заселяють ґрунт, а також звірі й птахи (кроти, свині, борсуки, шпаки, граки та ін.). 

Іноді має місце велика смертність личинок від грибкових, бактеріальних і вірусних захворювань. 

Із патогенних організмів найбільш вивчені гриби. Вони викликають мускардіоз – хворобу досить 

розповсюджену, особливо в роки з великою кількістю опадів у літньо-осінній період. Роль хижаків, 

що знаходяться в ґрунті суттєво зростає при застосуванні агротехнічних заходів – оранки, 

рихлення ґрунту тощо.  

До шкідників підземних частин рослин належать травневі хрущі, мармуровий хрущ, сірий 

волохатий хрущ, червневий хрущ, кравчик, смугастий, посівний, широкий і блискучий ковалики, 

вовчок звичайний, озима совка та інші.  

Смугастий ковалик (Agriotes lineatus L.) - шкідлива комаха. Поширений в Україні повсюдно. 

Ковалики наносять значну шкоду в розсадниках, полезахисних смугах, особливо в гніздових 

посівах дуба. Жуки мають видовжене тіло 7-14 мм завдовжки, зверху від жовто- до чорно-

коричневого кольору і здатні підстрибувати, видаючи при цьому звук. Личинки (дротяники) мають 

вузьке червоподібне тонке, циліндричне або плоске жорстке тіло, від жовтого до червоно-бурого 

кольору з трьома парами однаково розвинутих ніг.  

Зимують личинки різного віку у ґрунті на глибині від 25-35 до 70-90 сантиметрів. Навесні, 

при польовій стиглості ґрунту, вони піднімаються у верхній шар (1-8 см), де живляться 

набубнявілим насінням, паростками різних рослин, корінцями та підземною частиною стебла. 

Характерною особливістю для них є вертикальні міграції у ґрунті, тісно пов’язані з гідротермічним 

режимом орного шару, а також наявністю, видовим складом і станом рослинності. До жовтня - 

початку листопада личинки перебувають переважно в шарі 3-20 см. Заляльковуються у ґрунті на 

глибині 10-14 см. Самки відкладають яйця в ґрунт на глибину 2-5 см, плодючість їх 150–200 яєць. 

Повний цикл розвитку коваликів відбувається в ґрунті і триває 3-5 років.  

Шкідлива стадія коваликів - личинка. Після сівби вони виїдають зародок та ендосперм 

насіння, пізніше - сходи рослин.  

Система заходів захисту рослин від шкідників розсадників та лісових культур.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Всі заходи повинні базуватися на основі даних обстеження ґрунту на предмет заселення 

його шкідниками. Розкопки обов’язково потрібно робити щорічно в тих місцях, які будуть 

засаджуватися або засіватися в наступному році. При цьому, визначається ступінь загрози для 

культур і розсадника. До системи заходів захисту рослин входять: агротехнічні, біологічні, 

фізико-механічні, хімічні.  

Агротехнічні заходи. Велике значення мають заходи, спрямовані на підтримання 

оптимальної для росту вологості ґрунту:  

- систематичний догляд за культурами для знищення бур’янів із застосуванням гербіцидів;  

- внесення добрив; 

- полив розсадника в посушливу погоду;  

- впровадження чорного пару;  

- суцільна ретельна підготовка ґрунту;  

-  недопускання великих площ вирубок;  

- ліквідація ґрунтової шкірки.  

Біологічні заходи захисту:  

- приваблювання комахоїдних птахів;  

- створення умов для гніздування та перезимівлі птахів.  

До фізико-механічних заходів відноситься збір травневих хрущів.  

Хімічні заходи захисту. До них відносяться методи внесення мінеральних добрив, 

дозволених інсектицидів, виготовлення отруєних принад тощо.  

Шкідники наземної частини молодих насаджень. Молоді дерева в культурах, декоративних 

посадках та полезахисних смугах пошкоджуються багатьма комахами, які можуть шкодити і в 

більш старшому віці, але найбільш типові й небезпечні вони у перші роки життя.  

Бруньки та пагони сосни пошкоджують гусениці із роду пагонов’юнів родини листовійок. 

Живлячись місткістю бруньок і тканинами ростучих пагонів молодих сосон, гусениці цієї групи 

шкідників викликають викривлення пагонів, стовбурів, багатоверхість і серйозні технічні дефекти, 

низьку продуктивність і товарність насаджень.  

Представники родини хересів – дрібні й безкрилі комахи довжиною 1-2 мм, живуть лише на 

хвойних. Розмножуються, відкладаючи яйця. Маючи колючо-сисний апарат вони висмоктують 

соки з хвої, бруньок, пагонів.  

Довгоносики – жуки 10-14 мм живуть 2-3 роки. Зимують у лісовій підстилці. В травні 

починають додаткове живлення на молодих деревах сосни та інших хвойних, вигризаючи в корі і 

лубі невеликі площинки, які часто заливаються живицею, пошкоджують також бруньки.  

Одним із представників шкідників наземної частини хвойних дерев є сосновий підкоровий 

клоп (Aradus cinnamomeus), родини підкоровиків (Aradidae), небезпечний шкідник. Тіло 

червонувато-коричневе, довжиною 3,5-5 мм. Поширений усюди, де зростає сосна. Заселяє 

дерева (окрім старих і ослаблених) у віці 5-25 років. Мешкає під корою. Генерація дворічна. 

Шкодять дорослі клопи і їх личинки. В результаті пошкоджень відбувається затримка росту дерев, 

усихання верхівок і поступова загибель всього дерева.  

Ентомофагами соснового підкорового клопа є тонковуса верблюдка, їздці, руді мурашки, 

повзики, піщухи, малі строкаті дятли.  

Шкідниками бруньок, листя та пагонів є попелиці, представлені крилатими й безкрилими 

формами. Дорослі шкідники і личинки висмоктують соки з листків, а також з бруньок, пагонів, 
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коренів. Листя покривається цукристими виділеннями, на яких в подальшому поселяються 

сажкові гриби. В результаті порушується фотосинтез, листя передчасно опадає.  

До шкідників бруньок, листя й пагонів відносяться представники підрядів кокцидів (яблунева 

комоподібна щитівка, акацієва несправжня щитівка, каліфорнійська щитівка, дубовий блошак, 

тополевий листоїд), родин наривників, горіхотвірок, листоблішок, пінниць та ін.  

Система заходів зі зменшення чисельності шкідників наземних частин молодих 

насаджень.  

Для підвищення стійкості створюваних молодих насаджень проти розглянутих шкідників 

вирішальне значення мають агротехнічні та лісогосподарські заходи. Особливу увагу слід 

звернути на підготовку ґрунту, якість посадкового матеріалу і дотримання правил садіння культур.  

Комплекс фізичних, біологічних і хімічних заходів включає:  

- захист культур від пошкодження личинками хрущів на заселених ними ділянках;  

- ранньовесняне обприскування соснових насаджень перед підняттям соснового підкорного 

клопа на стовбури;  

- запобігання розмноженню великого соснового довгоносика шляхом викорчовування 

пеньків;  

- проти крапчастого смолюха слід вирубувати, до вильоту жуків, заселені ним сосни, нижче 

кореневої шийки та негайно використовувати їх як паливний матеріал;  

 - застосовувати принади – ловильні кілки із свіжозрубаних гілок сосни.  

Шкідники шишок, плодів та насіння. Шкідники цієї групи нерідко повністю знищують 

врожай, що важливо в умовах насінного господарства. Особливо страждають від цих шкідників 

головні лісоутворюючі породи - дуб, сосна, ялина, модрина. Пошкодження плодів і насіння 

впливає не тільки на плодоношення, а й на природне відновлення лісу. Так, природне 

відновлення дуба звичайного майже повністю відсутнє внаслідок знищення навесні його квіткових 

бруньок і суцвіть гусеницями листовійок та п’ядунів. Іноді зібране насіння в значній мірі 

непридатне через те, що воно пошкоджене шкідниками.  

Більшість комах цієї групи ніде, крім плодів і насіння, розвиватися неспроможні. За кормови-

ми породами поділяються нерівномірно, але серед них майже немає вузькоспеціалізованих за 

породами видів. Більш чітка спеціалізація спостерігається в межах однієї родини кормових порід.  

Характерною біологічною особливістю цієї групи шкідників є синхронізація періодів розвитку 

окремих їх стадій і кормових порід. Так, модринова муха літає в період запилення ялини. Статеві 

гонади самок жолудевого довгоносика дозрівають в період живлення жолудями, що виходять з 

плюски. Потайний спосіб життя конобіонтів, особливо в стадіях ембріонального та личинкового 

розвитку, перешкоджає активному знищенню їх ентомофагами і виключає розповсюдження 

епіозотій, що викликаються вірусними, грибковими, бактеріальними збудниками.  

Перебування в середині плодів та насіння личинок  конобіонтів накладає на будову їхнього 

тіла певні наслідки. Вони голі, з прогнатичною формою голови і короткими ногами, які не 

пристосовані до пересування по поверхні субстракту, досить стійкі до живиці.  

За характером живлення в конобіонтів виділяють три групи, котрі:  

- пошкоджують тільки насіння;  

- пошкоджують насіння і тканини плоду;  

- пошкоджують тільки  тканини плоду, не зачіпаючи насіння.  

 В практичній роботі визначають пошкодження в той період, коли комахи знаходяться в 

шишках. Динаміка популяцій конобіонтів відрізняється від динаміки популяцій комах, які ведуть 
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відкритий спосіб життя, і визначається періодичністю плодоношення. Пристосуванням до пережи-

вання неврожайних років у конобіонтів є 1-3-річна пауза на стадії личинки або лялечки. В 

урожайні роки відбувається масовий вихід шкідників. Більшість конобіонтів віддають первагу 

розрідженим насадженням, поодиноким деревам, насіннєвим плантаціям, які добре прогріва-

ються сонцем.  

До шкідників цієї групи належать сосновий шишковий смолюх, шишкова вогнівка, ялинова 

шишкова листовійка, модринова муха,  плодожерка дубова сіра, букова плодожерка, жолудевий 

довгоносик та інші.  

Шишкова вогнівка (Dioructia abietella) із ряду лускокрилі – Lepidoptera пошкоджує шишки і 

насіння ялини, модрини, ялиці, сосни. Останньої – на насіннєвих плантаціях. Не пошкоджує 

шишки сосни кримської, сосни Банкса.  

Метелик з розмахом крил до 30 мм. Передні крила вузькі, сірі або темно-сірі, навіть 

коричневі з двома поперечними білими плямами і темними облямівками та білою серцеподібною 

маленькою плямою. Задні крила білуваті.  

Гусениця останнього віку до двох сантиметрів, темно-коричнева, іноді майже чорна з 

поздовжніми червоно-бурими смугами на спині і боках.  

Лялечка світло-бура в світло-сірому коконі.  

Метелики літають в сутінках у червні-липні після закриття лусок шишок ялини і модрини. 

Яйця відкладають на шишки, ближче до їх основи. Через 7-10 днів, уже в кінці червня, 

з’являються перші гусениці. Вони вгризаються в шишку, пошкоджуючи насіннєві луски, не 

запіпаючи стрижня і значну частину насіння. Шишка частково буріє, на ній накопичуються 

екскременти гусениць темно-бурого кольору, скріплені павутиною. Молоді шишки викрив-

люються, дуже пошкоджені – розсипаються. Значна частина пошкоджених ялинових шишок 

опадає в кінці літа та восени. У вересні з них вилазять гусениці, які зимують в підстилці на глибині 

5 см в сірувато-білому, плескатому коконі.  Заляльковуються в червні. Генерація однорічна.  

Заходи з обмеження чисельності шкідників плодів та насіння.  

Потаємний спосіб життя цієї групи шкідників утруднює візуальний нагляд. Обстеження ве-

дуть в кінці вегетаційного періоду в першу чергу у насінницьких господарствах. Рішення про  захо-

ди захисту лісостанів приймають на основі аналізів даних про величину врожаю і чисельність го-

ловних його шкідників у попередньому році. Ці заходи проводять за очікування великого врожаю і 

високої чисельності шкідників, шкода від яких може перевершити витрати на захисні заходи.  

Лісогосподарські та біологічні заходи:  

- створення мішаних насаджень з підліском для приваблювання комахоїдних птахів та 

корисних комах; 

- на території насіннєвих ділянок і суміжних з ними лісостанів вішають багато штучних гнізд;  

- переселяють в ці насадження з інших лісостанів колонії рудих лісових мурашок;  

- забороняється випасання худоби поблизу насіннєвих ділянок.  

Фізико-механічні заходи:  

- для знищення лялечок ялинової шишкової листовійки на насіннєвих ділянках рано навесні, 

відразу після танення снігу, необхідно зібрати та спалити всі опавші протягом зими шишки ялини;  

- на дубових насіннєвих ділянках до кінця вересня через кожен тиждень слід збирати 

опавші жолуді та згодовувати худобі;  

- для захисту від соснового шишкового смолюха рано навесні можна накладати на сосни 

клеєві пояси.  
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Хімічні заходи.  

Ці заходи слід проводити в період лету дорослих комах і відкладання яєць. Захисні заходи в 

ялинових, модринових насадженнях слід почати через 2-3 тижні після початку утворення пилку в 

чоловічих суцвіттях та закінчувати за 2-3 дні до повного обертання молодих шишок верхівками 

вниз, коли шишки приймуть горизонтальне положення.  

Найкращі терміни проведення обробок проти шкідників бука і дуба – початок розвитку 

сім’ядоль, що співпадає з періодом масового відкладання яєць і початком відродження личинок 

головних шкідників цих порід.  

Для обприскування доцільно застосовувати робочі суміші піретроїдних препаратів у 

концентрації 0,01-0,05% за діючою речовиною для наземних робіт.  

V. Закріплення знань. Прийом «Шишкофон». 

Бесіда.  

1. Який клас тваринного світу найбільш багаточисельний?  

2. Дайте визначення поняття «лісова ентомологія».  

3. Кого із лісових ентомологів слід вважати засновником української лісоентомологічної 

школи?  

4. Охарактеризуйте зовнішню будову комах.  

5. В чому полягає перетравлення їжі комах?  

 6. Чи властиве комахам живонародження? Наведіть приклади.  

7. Як класифікуються комахи?  

8. Дайте характеристику хвоє- та листогризучим комахам.  

9. Яких шкідників можна віднести до стовбурових?  

10. Що вам відомо про головних шкідників лісу та методи боротьби з ними?  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

На закінчення заняття вихованці гуртка роблять висновки, що комахи – найбагато-чисельні-

ший клас тварин. Представники цього класу можуть бути як корисними в природі так і шкідливи-

ми. Для науково-обгрунтованого ведення лісового господарства лісівник повинен знати система-

тичні й класифікаційні одиниці цього класу, їх характеристику, заходи боротьби зі шкідливими 

комахами. Такі знання, уміння та навички можна отримати, вивчаючи лісову ентомологію.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Використовуючи вивчений матеріал, перевірити дерева у власному саду на наявність 

шкідників. Запропонувати батькам і сусідам методи боротьби з ними. Підготувати матеріал про 

ентомогенні мікроорганізми. Продовжити роботу над навчальним проектом на тему 

«Представники комах у системі тваринного світу».  

 

Заняття 65  
 

Тема. Найпоширеніші шкідники листяних порід, їх вплив на продуктивність 

деревостанів. Корисні лісові комахи і ентомогенні мікроорганізми.  

Мета. Ознайомити юних лісівників із найпоширенішими шкідниками листяних порід, їх 

впливом на продуктивність деревостанів та методами боротьби з ними. Вивчити біоекологічні 

особливості корисних лісових комах і ентомогенних мікроорганізмів, навчитися виявляти різницю 

між хижими та паразитичними комахами, між яйцеїдами і їздцями, визначати найбільш 

перспективних монофагів та поліфагів при біологічному методі боротьби з шкідниками лісу.  
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Виховувати основні компетентності у природничих науках і технологіях, ініціативність та 

підприємливість, а також соціальну й громадську компетентності.  

Обладнання. Підручники, посібники, колекції комах та пошкодженої деревини, плодів, 

насіння, рисунки, фотодокументи, таблиці, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Шкідники листяних порід: листогризучі комахи, стовбурові 

шкідники, шкідники підземних та наземної частин, шкідники плодів та насіння, монофаги, 

олігофаги, поліфаги, хижі комахи, ентомопатогенні організми, віруси.  

Тип заняття. Комбінований.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап. Прийом «Інтелектуальна розминка».  

Бесіда.  

1. Яке значення комах у лісовому господарстві?  

2. Охарактеризуйте головних шкідників лісу та методи боротьби з ними.  

3. Як за пошкодженнями поділяються шкідники лісу?  

4. Охарактеризуйте хвоєгризучих шкідників.  

5. Як за типами пошкоджень можна визначити шкідників?  

6. Дайте визначення поняття «ентомогенні мікроорганізми».  

7. Перерахуйте заходи з обмеження чисельності шкідників.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Керівник гуртка пригадує поняття, пов’язані з темою (наприклад, ентомологія це…, абіотичні 

фактори, скелетування, мінування, поїдання, стовбурові шкідники, хрущі, родина довгоносики, 

сосновий підкоровий клоп, ентомофаги, а гуртківці знаходять відповіді, ставлячи навідні 

запитання, відповідати на які слід лише «так» або «ні»).  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

До лісових екосистем входять представники класу комах. Одні з них є споживачами 

фітомаси - потенційними шкідниками, інші, переробляючи рослинний відпад і прискорюючи 

біологічний колообіг в екосистемі, - запилюють рослини, а є й такі, що в значній мірі регулюють 

чисельність шкідливих видів, живляться ними. Вони отримали назву ентомофагів. Ці комахи 

використовуються при застосуванні біологічного методу боротьби. Такі методи часто 

використовуються в домашньому господарстві. Тому, перед визначенням методів боротьби ми 

повинні знати біологічні особливості шкідливих комах, характерні типи, завданих ними 

пошкоджень. Вміти розрізняти корисні комахи і ентомогенні мікроорганізми, характеризувати їх.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Найпоширеніші шкідники листяних порід, їх вплив на продуктивність деревостанів. 

Розповідь із демонстрацією колекції комах та використанням комп’ютерних технологій.  
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Які головні лісоформуючі породи переважаюь у ваших лісах?  
 

Ліси України займають близько 15,9% території держави та сформовані понад 30 видами 

деревних порід, серед яких домінують сосна (Pinus silvestris), ялина (Picea abies), ялиця (Abies 

alba), а з листяних - дуб звичайний (Quercus robur), бук (Fagus sylvatica), граб (Carpinus betulus), 

береза (Betula pendula), вільха (Alnus glutinosa), ясен (Fraxinus excelsior). Отже, листяні породи 

зростають майже на половині площі зайнятої лісами.  

Наприклад, серед лісових ділянок лісостепової зони, яка займає 34% території України, 

переважають листяні ліси з добре розвиненим трав’яним покривом. Від Прикарпаття до Дніпра 

поширені дубово-грабові, а на Волинській і Подільській височинах також буково-дубово-грабові 

ліси. На Лівобережжі є дубово-кленово-липові та ясеново-липово-дубові ліси.  

Майже всі деревні лісові листяні породи пошкоджуються шкідниками. На інтенсивність 

пошкодження впливає брак вологи та поступливість в конкуренції за вологу трав’янистій 

рослинності. Звідси негативна дія пошкоджень особливо суттєва.  

Мікрокліматичні умови лісу сприятливі для багатьох видів комах-фітофагів. Наявність 

листяної підстилки і накопичення снігу взимку принаджують для зимівлі клопів, жуків 

довгоносиків, блішок. В лісовому ґрунті накопичуються дротяники. На гілках кущів бересклету, 

калини, жасмину зимують яйця бурякової листяної попелиці.  

Видовий склад шкідників деревних порід змінюється з віком лісонасаджень, а також 

залежить від видового складу дерев та кущів, стану агротехнічного і лісогосподарського догляду.  

В перші декілька років після створення лісових культур, деревна рослинність 

пошкоджується багатоїдними шкідниками. Наприклад, гусениці озимої та інших підгризаючих 

совок пошкоджують сіянці в розсадниках і після висадки їх на постійне місце. Дротяники й 

личинки пластинчастовусих жуків пошкоджують кореневу систему.  

У міру росту дерев і кущів, в лісових екосистемах формується склад специфічних шкідників, 

характерний для умов регіону й набору деревних порід. При чому, багато з них пошкоджують де-

ревні і плодові породи в садах, як наприклад шовкопряди непарний та кільчастий, золотогуз, бі-

лан жилкуватий, плодова міль, розанова і строкатозолотиста листовійки, червиця в’їдлива й інші.  

Деякі шкідники розвиваються як на деревних породах, так і на польових культурах. До таких 

відносяться бобова (акацієва) вогнівка, яка пошкоджує насіння жовтої та білої акацій. На 

бересклеті і калині весною та восени розвивається бурякова листкова попелиця, а влітку  -  на 

корінні злакових рослин.  

В 5-7-річних лісонасадженнях з’являються шкідники кори й деревини. Це такі як вусачі, 

златки, склівки, короїди. В 7-10-річному віці склад фауни комах-шкідників набуває більш-менш 

стабільного характеру. Окрім уже перерахованих видів значно шкодять: листогризучі - дубова 

листовійка, чубатка срібляста, п’ядун-шовкопряд буро-смугастий, мушка шпанська, листоїд 

в’язовий, американський білий метелик, шовкопряд вербовий; пошкоджуючі кору і деревину – 

червиця в’їдлива, червиця пахуча, тополева склівка, заболонники; сисні шкідники - щитівка комо-

подібна, несправжньощитівка акацієва, попелиці; плоди дуба пошкоджує жолудевий довгоносик.  

Зелена дубова листовійка (Tortrix viridana L.). Пошкоджує дуб і поширена в ареалі його 

зростання. Первинними резерваціями є насадження дуба звичайного старших віків (особливо 

порослевого походження з пониженою повнотою), насадження молодшого віку з недостатньо 

вираженим тіньовим і чагарниковим ярусами. Метелик з розмахом крил до 2,5 см. Гусениця 

брудно-зелена, на спині і по боках з чорними щетинконосними бородавками. Голова чорно-бура; 

потиличний щиток зелено-бурий. Лялечка майже чорна.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
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Метелики літають увечері та вночі в кінці травня – на початку червня. Вдень сидять на 

нижньому боці листків у нижній частині крони, на пагонах, в траві. Самка відкладає яйця на 2-4-

річні пагони. Кладки прикриває гострим щитком, виділеннями статевих залоз. Всього самка 

відкладає до 100 яєць, які зимують. Гусениці з’являються в цей же період під час набубнявіння 

бруньок дуба ранньої форми. Вони вгризаються всередину і пошкоджують їх.  

Гусениці, що підросли, скелетують листок, а потім згортають та скручують його  за 

допомогою павутини. Так вони влаштовують собі укриття, де й живуть. Якщо середня 

температура повітря дорівнює +150С розвиток гусениць продовжується 28 днів. Заляльковування 

личинок відбувається всередині скручених листків. Генерація однорічна.  

Мушка шпанська – Lyttaves icatoria. Родина наривники, ряд твердокрилі. Часто її називають 

«ясенова шпанка». Шкодять жуки, об’їдаючи листя ясена, жимолості, бузку, бирючини, рідше 

бузини, клена, тополі.  

Жуки 11-25 мм завдовжки, золотисто-зеленого або металево-зеленого кольору. Личинки 

першого типу (тріунгулін) темно-бурі з довгими вусиками і двома хвостовими нитками 

паразитують у гніздах бджіл.  

Жуки з’являються в кінці травня і шкодять на протязі червня. Особливо активні в сонячні 

спекотні дні при температурі вище +20°С. Вночі і вранці вони нерухомо знаходяться на кормових 

рослинах. Наявність жуків можна встановити по схожому на мишачий запаху на відстані.  

Яйця відкладають у ґрунт, в ямки глибиною 1-2 см по 40-50 штук в кожну. Плідність самок 

по декілька тисяч яєць. Ембріональний розвиток 3-4 тижні. У наривників розрізняють три типи 

личинок. Відроджена личинка (тріангулін) з ґрунту переповзає на квітки різних рослин. При 

відвідуванні квітів бджолами, личинки, прикріпляючись до їх волосків, попадають в бджолині 

гнізда. Там триагулін з’їдає яйце бджіл і перетворюється в личинку другого типу - безногу, білу, 

малорухому. Вона відгодовується запасом корму, приготовленого бджолами для своєї личинки, і 

через 10-14 днів виповзає з гнізда та заглиблюється в ґрунт, де перетворюється в несправжню 

лялечку. На цій стадії проходить зимівля.  

Навесні, приблизно в кінці квітня, із несправжньої лялечки виходить личинка, подібна до 

личинки другого типу. Ця личинка живе біля двох тижнів і перетворюється в лялечку, яка 

розвивається також близько двох тижнів.  

Заходи боротьби. Систематичне обстеження насаджень і при виявленні осередків 

шкідника, який загрожує знищити більше 50% листя, - обприскування контактними 

фосфорорганічними препаратами.  

Золотогуз (Euproctis chrysorrhoea L.). Резерваціями є найбільш сухі, що добре 

прогріваються сонцем розладнані діброви, які складаються з дуба звичайного ранньої форми, 

особливо порослеві, зімкнені молодняки - культури, а також байраки з терном, глодом, плодови-

ми деревами, ділянками з нерегульованим випасанням худоби та рекреаційним навантаженням.  

Білий нічний метелик з розмахом крил до 4 см. Кінець черевця самки потовщений і густо 

вкритий золотистими волосками, якими вона прикриває яйця під час відкладання. У самця на 

кінці черевця є лише щіточка червоних волосків.  

Яйця відкладає на листя у вигляді довгастих золотистих подушечок довжиною 12-25 і 

шириною 6-8 мм. В кожній подушечці буває до 300 яєць. У кінці липня з яєць виходять гусениці, 

які живуть цілими виводками й виїдають зелену частину листків, залишаючи лише жилки. 

Пошкоджену частину гілки з листками гусениці обплітають білою щільною павутиною, утворюючи 

великі гнізда, в яких і зимують. Навесні під час розпускання бруньок гусениці виходять із зимових 
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гнізд та пошкоджують бруньки, а потім і листя. Ростуть гусениці до червня, досягаючи 3-5 мм 

завдовжки. Вони вкриті твердими довгими волосками, які, потрапляючи на тіло людини, 

впинаються в шкіру, обламуються і викликають свербіж, як від кропиви. Тому при обробці 

насаджень проти золотогуза потрібно користуватися спецодягом.  

Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury.) - метелик родини Arctiidae, 

поліфаг, що пошкоджує понад 300 видів різних трав’янистих, кущових та деревних культур. 

Найулюбленішими його культурами є шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, 

груша, виноград, волоський горіх, слива, яблуня.  

Американський білий метелик - білосніжний, з шовковистим відливом. Іноді трапляється з 

темними або жовтувато-коричневими цяточками на крилах. Живе 8-10 діб. Самки відкладають 

яйця на нижню частину листка, після чого гинуть. Гусениці, що відродилися, починають шкрябати 

епідерміс листя. Підростаючи, розповзаються по всьому дереву, а при відсутності корму - 

мігрують на інші дерева. Життя гусениць триває 35-45 діб, але за цей час вони встигають завдати 

непоправної шкоди рослинам.  

Метелик розвивається у двох генераціях. Зимує в стадії лялечки на штамбах дерев, у 

тріщинах кори, опалому листі, ґрунті, упаковці, ящиках.  

Гусениці американського білого метелика надзвичайно шкідливі. Вони повністю об’їдають 

листя на деревах, оповиваючи гілки павутиною. Така дефоліація насаджень призводить до 

порушення обмінних процесів у рослинах та їх ослаблення, у підсумку чого знижується 

врожайність і захисна, декоративна, естетична функція насаджень, погіршуються умови 

існування фауни. Гусениці поїдають листя, 6-8 гнізд шкідника на плодовому дереві здатні 

повністю його знищити.  

Чужорідний вид. Батьківщиною американського білого метелика є Північна Америка. В 

Європу, а саме в Угорщину, американський білий метелик був завезений з вантажем у 1940 році. 

В Україні вперше виявлено у 1952 році в Закарпатській області. А з 1966 року відбулося 

поступове розповсюдження його в інші області країни.  

Американський білий метелик виявлений на загальній площі 107729,82 га в АР Крим, м. 

Севастополь та у 18 областях України: Вінницькій,  Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, 

Запорізькій, Івано-Франківській,  Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 

Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Рівненській.  

Поширюється американський білий метелик транспортними засобами при перевезенні 

сільськогосподарської, лісогосподарської продукції та промислових вантажів. Середня швидкість 

розповсюдження у країні становить 30-40 км на рік.  

Жолудевий довгоносик (Curculio glandium Marsch.) – представник самої численної родини 

жуків, в якій налічується близько 50000 видів. У побуті комаху називають слоником жолудевим 

або довгоносиком дубовим. Ці назви відображають тісний зв’язок жука з плодами дубових дерев, 

які є для нього джерелом поживи, місцем кладки яєць і затишним гніздом для розвитку личинок. 

Живуть жолудеві довгоносики повсюдно.  

Розмір тільця жука варіюється в межах 5-8 мм. Спина ромбовидної форми коричневого 

забарвлення з темними п’ятнами.  

Жолудевий довгоносик – володар найдовшого хоботка. Довжина ротового апарату майже в 

2 рази більша від  розмірів самої комахи і може досягати 15 мм. На кінці хоботка розміщені зуби, 

які допомагають довгоносикам просвердлювати дубові плоди. Такий значний рострум доставляє 

комасі масу незручностей під час пересування і їй доводиться тримати хоботок вертикально.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Arctiidae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
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Зимують жуки під опалим листям у верхньому шарі ґрунту. З настанням тепла, залишають 

свої притулки та виходять на поверхню. До середини літа живляться молодим листям, квітами, 

листям дуба, клена, липи, берези. З середини липня довгоносики злітаються до дубових 

насаджень. Зав’язі плодів містять багато поживних речовин і являють собою зручну капсулу для 

кладки яєць.  

Для того, щоб дістати вміст жолудя, довгоносик прикладає чимало фізичних зусиль. Буріння 

одного отвору займає від 5 до 8 годин. Процес свердління дуже трудомісткий, копіткий і вимагає 

точності рухів. Визначивши точку проникнення, жук спочатку проколює епідерміс  своїм ротовом 

апаратом, потім описує півколо і повертається на вихідну позицію. Довжина хобота не дозволяє 

довгоносикам впертися в жолудь і їм доводиться пробурювати отвір, ставши на задні лапки і 

утримуючи рострум в вертикальному положенні.  

Найменша помилка призводить до того, що дубовий довгоносик зависає в повітрі і гине. 

Свердлильні роботи з метою кладки яєць виконують самки.  

Самки відрізняються від самців більшими розмірами і довжиною хоботка. Після спарювання 

самка відкладає яйця під оболонку жолудя, попередньо просвердливши в ньому отвір. Кількість 

яєць в одному плоді залежить від врожайності. У маловрожайні роки в одному жолуді може бути 

до 20 яєць, при сприятливих умовах їх кількість не перевищує 8. Одна самка здатна відкласти до 

150 ембріонів. Через 10-15 діб з яйця з’являється личинка білого кольору з бурою головою. 

 Оболонка жолудя надійно захищає її від зовнішнього середовища, а сім’ядолі дозволяють 

добре живитися. Період дорослішання личинки від 20 до 30 днів. Після закінчення цього періоду 

вона самостійно прогризає отвір в жолуді і залишає його. На зиму молоді личинки зариваються в 

ґрунт, де споруджують своєрідні колиски і заляльковуються. Жолудевий довгоносик здатний 

знищити від 50 до 80% врожаю жолудів. Найбільшої шкоди завдають личинки, пошкоджені ними 

плоди передчасно опадають. Відрізнити зіпсовані жолуді можна по їх зморщеному вигляді, 

наявності бурих плям на оболонці і присутності екскрементів личинок всередині. Довгоносики 

здатні заподіяти аналогічний шкоду і лісовому горіху.  

Букова плодожерка ( Laspeyresia fagiglandana (grossana) Hw.).  

Пошкоджує насіння бука, ліщини. Поширена в букових лісах Карпат і Криму, де знищує 

багато врожаю. За біологією близька до плодожерки дубової. Лет метеликів починається в 

червні. Яйця відкладає в плюску. Гусениця яскраво-рожева. Переходячи із горішка в горішок 

виїдає насіння. Пошкоджені горішки темно-коричневі, опадають в серпні, що на 1,5 місяця раніше 

від непошкоджених. Гусениці прогризають в горішках збоку круглі отвори і в серпні-вересні 

переповзають в підстилку або в тріщини кори біля кореневої шийки, влаштовують білі кокони, де 

й зимують. Заляльковуються весною. Генерація однорічна.  

Вовчок звичайний (Gryllotalpa gryllotalpa L.). Доросла комаха до 5 см, червонувато-бура або 

сірувато-бура з копальними передніми ногами, з вкороченими верхніми та добре розвинутими 

нижніми крилами. Самці можуть літати. На кінці черевця дві довгих церки. Личинка схожа на 

дорослу комаху, але безкрила, або з недорозвинутими крилами. Поширений в Україні повсюдно. 

Завдає великої шкоди підгризаючи корені в розсадниках, молодих насадженнях особливо тоді, 

коли вони закладені на вологих ґрунтах або поблизу боліт та водоймищ.  

Зимує вовчок в землі на глибині до одного метра. Навесні з’являється на поверхні ґрунту і 

після спарювання у травні-червні влаштовує в ґрунті на глибині 10-20 см  гніздо, в яке відкладає 

300-600 яєць. Через 10-15 днів із яєць вилуплюються личинки, які спочатку живуть разом, а 

згодом розповзаються. Дорослі комахи і личинки риють ходи в ґрунті поблизу його поверхні, при 
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цьому дуже пошкоджуючи корені сходів та молодих сіянців. Ходи добре помітні – у вигляді 

зрихлених дещо виступаючих смужок поверхні ґрунту. Розвиток личинок триває 13-14 місяців, 

тобто генерація дворічна (є випадки одно- і трирічної). Зимують вони в тих же місцях де і дорослі 

вовчки попереднього року.  

Зрозуміло, що під час проведення заняття, всіх найпоширеніших шкідників листяних 

порід охарактеризувати неможливо. Тому, для характеристики вибираються представники 

родин, які найбільше поширені у вашій місцевості.  
 

4.2. Корисні лісові комахи та ентомопатогенні мікроорганізми. Розповідь з елементами 

бесіди та застосуванням прийому «Домашні заготовки».  
 

Майже в кожному лісі можна зустріти багато різних видів комах. Одні з них є споживачами 

фітомаси - потенційними шкідниками лісу, інші переробляють рослинні рештки, прискорюючи 

біологічний колообіг в екосистемі, запилюють рослини, а є й такі, які в значній мірі регулюють 

чисельність шкідливих видів, живлячись ними. Останні одержали назву ентомофагів.  
 

Використання прийому «Домашні заготовки». Вихованці гуртка, що підготували 

матеріал, надають інформацію, відповідають на запитання.  
 

І зазначають, що всі ентомофаги діляться на хижих та паразитичних. Хижі одразу 

вбивають свою жертву і вживають її цілком або частками. Паразитичні види живуть за рахунок 

інших комах (живителів) протягом тривалого часу, бо пов’язані з ними своїми життєвими циклами 

іноді до кількох місяців. При цьому паразити здебільшого живляться жировим тілом або 

гемолімфою живителя, не пошкоджуючи нервової системи та інших його важливих внутрішніх 

органів. Тільки в самий останній момент розвитку паразита, живитель гине. Відношення між ними 

одержали назву господар-паразит. За ступенем спеціалізації ентомофаги діляться на 

монофагів, олігофагів та поліфагів.  

Монофаги живляться за рахунок одного виду живителя (або близьких видів одного роду). 

Олігофаги паразитують на кількох видах і родах однієї родини. Поліфаги можуть живитися 

комахами, що належать до різних родин. Серед паразитуючих видів у лісових біоценозах 

трапляються яйцеїди, які відкладають свої яйця в яйця комахи-живителя, в яких їх личинки 

живляться і заляльковуються, їздці, які паразитують на личинках і лялечках.  

Іноді живлення личинки паразита відбувається протягом двох стадій розвитку живителя. 

Наприклад, яйцеїд відкладає свої яйця в яйця метелика, а закінчує розвиток уже в його гусениці. 

Часто їздці відкладають яйця на тіло або в тіло гусениць, а живлення личинок паразита 

закінчується уже в лялечці.  

Паразитичних комах поділяють на паразитів першого, другого та інших порядків. Паразити 

другого порядку паразитують за рахунок паразитів першого, а тому вони шкідливі.  

Для відкладання яєць в яйця, тіло личинки, лялечки живителя, паразити мають добре 

розвинені яйцеклади, якими можуть їх проколоти.  

Деякі паразити, щоб відкласти яйця в личинку шкідника, що знаходиться в деревині, змуше-

ні проколювати своїм яйцекладом не тільки кору, а й верхній шар деревини стовбура. Коли така 

особливість в будові яйцеклада відсутня, вони можуть свої яйця приклеїти до шкіри живителя.  

Для підтримки розвитку личинок ентомофагів, в тих лісах де їх мало, на  лісових площах 

слід підсівати нектароносії. Наприклад, в сосняках жерднякового віку.  

На галявинах, узбіччях доріг, просік і канав слід підсівати кріп, фацелію, гречку, гірчицю, 

чебрець та інші.  
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До складу лісових культур доцільно вводити нектароносні деревні та чагарникові породи 

(акацію, терен, глід,  малину, вербу гостролисту).  

Хижі комахи. Широкою відомістю користуються хижі жуки красотіли із родини  жужелиць 

(Carabidae). В лісах України живуть красотіли: великий, малий та інші. Вони поїдають гусениць та 

лялечок багатьох лускокрилих.  

Красотіл пахучий (Calosoma sycophanta L.) — вид жуків з родини Carabidae. Активний 

винищувач деревних лускокрилих шкідників. 

Завдовжки 22-31 мм. Тіло широке, плечові кути виступаючі. Забарвлення знизу чорно-синє, 

надкрила золотаво-зелені з яскравим мідно-червоним металічним відливом.  

Ареал охоплює Південну і Середню Європу, південь Швеції, Північну Африку, Передню 

Азію, центральні та південні райони  Східноєвропейської рівнини та передгір’я південного Уралу, 

Кавказу, Закавказзя, Середньої Азії, Іран та південь Західного Сибіру. Акліматизований у США.  

Поширений майже по всій території України, частіше на півдні.  

Нічний вид. Зимують жуки (рідше личинки ІІІ віку) в ґрунті та підстилці. Парування та відкла-

дання яєць (близько 60 за весь період життя) спостерігається навесні - на початку літа. Розвиток 

личинок триває 2-3 місяці. Молоді жуки з’являються в серпні-вересні. Трапляється в широколис-

тяних та мішаних лісах, чагарниках, парках, рідше - в полезахисних смугах та садах, як на 

поверхні ґрунту, так і в кронах дерев. Зоофаг широкого профілю, але живиться переважно 

гусінню метеликів.  

Корисні в лісах також кокцинеліди, або божі корівки, сонечка, їх надкрила яскраво 

зафарбовані, з чорними крапками (плямами). Кількість плям на надкрилах – одна із діагностичних 

ознак. Так, розрізняють двадцятикрапкове, п’ятикрапкове, двокрапкове сонечка, соснове сонечко 

та ін. Яйця самки відкладають купками (5-20 шт.), прикріплюючи їх до листків. Личинки живляться 

тією ж їжею, що і дорослі комахи. Вони дуже ненаситні, живляться попелицями, щитівками тощо. 

Зимують дорослі жуки в лісовій підстилці, дуплах.  

Значну кількість стовбурових шкідників знищують хижі жуки з родин пістряків (Cleridae), 

карапузиків (Histeridae), плоскотілок (Cucujidae), коротконадкрилів (Staphylinidae).  

Серед них виділяється мурахожук звичайний (Thanasium formicarium L.), із родини пістряків 

(Cleridae). Поширений по всій Євразії.  

Жук нагадує мурашку довжиною 7-10 мм. Забарвлення тіла червоно-чорне, надкрилки з 

білими перев’язами. Передній членик лапки грубовирізаний. Білі перев’язі в густих і товстих білих 

волосинках. Рожевуваті личинки мають довжину до 18 мм, живуть в ходах під корою, поїдають 

яйця, личинок та лялечок короїдів, окуклювання і зимівля імаго проходить там же.  

Серед сітчастокрилих найбільш поширена золотоочка звичайна (Chrisopa carnea Steph.). 

Відкладає яйця групами, але кожне яйце на довгій тонкій ніжці. Комахи з ніжним зеленуватим 

тілом, переливчастим двокольором пар однаково розвинутих крил. Очі виблискують золотом. 

Живляться попелицями, щитівками, кліщами, яйцями різних комах.  

Цінними лісовими хижаками є верблюдки. Найбільш поширена верблюдка тонкоуса 

(Rhaphidia ophiopsis Schum.). Зимують личинки в основі стовбурів дерев між шарами відмерлої 

кори. Для живлення заповзають в ходи короїдів, під луски кори, де живляться яйцями підкорового 

клопа та ін.  

Першість серед ентомофагів з родини перетинчастокрилих належить мурашкам. 

 Є багато видів мурашок, серед яких трапляються корисні і шкідливі. Найбільш ефективні на 

Поліссі та в Лісостепу руда лісова мурашка (Formica rufa L.), й мала, або голоспинна мурашка. В 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carabidae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Карпатах поширена волохата мурашка. Всі перераховані мурашки придатні для переселення. 

 Мурахи - суспільні комахи. У мурашниках є багаточисельні ходи і камери, котрі йдуть на 

глибину до 2 м і створюють підземну частину гнізда.  

V. Закріплення знань. Прийом «Прес-конференція».  

Обговорення питань на теми:  

1) які мікрокліматичні умови лісу сприятливі для багатьох видів комах-фітофагів?  

2) від яких факторів залежить видовий  склад шкідників деревних порід?  

3) дайте характеристику найпоширеніших шкідників листяних порід;  

4) дайте визначення поняття «ентомофаги»;  

5) як поділяються ентомофаги за ступенем спеціалізації?  

6) охарактеризуйте монофагів, олігофагів та поліфагів, розкрийте їх значення в природі;  

7) які методи боротьби зі шкідниками лісових культур вам відомі?  

8) перерахуйте заходи біологічного способу боротьби з шкідниками.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

Заключне слово юних лісівників.  

Вихованці гуртка роблять висновки про те, що:  

1) на території України, особливо в лісостеповій зоні, переважають листяні ліси з добре 

розвиненим трав’яним покривом;  

2) майже всі деревні лісові листяні породи пошкоджуються шкідниками. На інтенсивність 

пошкодження впливає брак вологи та поступливість в конкуренції;  

3) шкідники листяних порід поділяються на групи: листогризучі, стовбурові, шкідники 

підземних частин рослин, наземної частини та шкідники плодів і насіння;  

4) в сучасних умовах великого значення набувають біологічні методи боротьби, до яких 

відносяться корисні лісові комахи та ентомопатологічні організми.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Опрацювати відповідну тематичну літературу й інтернет-джерела. Виконати навчальний 

проект на тему «Головні шкідники лісу та їх характеристика».  

 

Заняття 66  
 

Тема. Основні групи і типи хвороб рослин, їх характеристика. Найпоширеніші групи 

фітопатогенних організмів. Неінфекційні хвороби дерев. Інфекційні або паразитичні 

хвороби. Типи хвороб. Первинні ознаки захворювання.  

Мета. Ознайомити юних лісівників із основними групами і типами хвороб, навчити 

розрізняти неінфекційні й інфекційні хвороби дерев, виявляти первинні ознаки захворювання, 

визначати та характеризувати їх. Вивчити представників найпоширеніших груп фітопатогенних 

організмів. Виховувати ініціативність і підприємливість у визначенні хвороб рослин та методів  

боротьби з ними.  

Обладнання. Підручники, посібники, муляжі грибів-паразитів, колекції дерев’янистих 

рослин пошкоджених хворобами, фотодокументи, таблиці, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Групи і типи хвороб, неінфекційні, інфекційні та паразитичні 

хвороби, фітопатогенні організми, первинні ознаки захворювання.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап  
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ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Перевірка присутності вихованців гуртка, їх підготовки до заняття, організація уваги, 

психологічний настрій на роботу.  

Забезпечення роздавальним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Фронтальна бесіда.  

1. Які хвороби сільськогосподарських рослин вам відомі? Як вони проявляються?  

2. За якими ознаками можна визначити фітофтороз пасльонових – картоплі й помідорів?  

3. На яких культурах паразитують сажкові гриби, як їх можна визначити?  

4. Які захворювання вражають листяні дерев’янисті рослини? Чи можна їх визначити 

візуально?  

5. У чому проявляється деформація листя?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Захист лісу від хвороб є одним із найважливіших заходів по підвищенню продуктивності, 

збереженню своєрідних функцій і покращенню естетичних та інших корисних якостей лісових 

насаджень. Лісозахист як наука й практика постійно розвивається і удосконалюється.  

Вивчивши дану тему, виконавши навчальний проект на тему «Характеристика основних 

груп і типів хвороб», ви зможете не тільки виявляти й прогнозувати хвороби деревних рослин і 

боротися з ними, а й поглибите свої знання з біології та хімії.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Поняття про фітопатологію, як науку. Розповідь.  
 

Фітопатологія – галузь біологічної науки, що вивчає етіологію і патогенез хвороб рослин, 

видовий склад, екологію й біологію патогенів, імунітет рослин до хвороб, теоретичні питання 

обмеження їх розвитку; наука, що вивчає хворобливі процеси в рослинах, причини, що їх 

викликають та розробку методів боротьби з ними.  

Наука всебічно вивчає як хвору рослину так і патологічний процес з ознаками хвороби за 

якими хвора рослина відрізняється від здорової; відшукує причину появи захворювання; вивчає 

закономірності появи й розповсюдження хвороб; знаходить шляхи швидкого та економічно 

вигідного подолання виникнення захворювань і лікування пошкоджених рослин.  

В кінцевому етапі перед фітопатологією стоїть основне завдання - знищити хвороби й 

причини їх виникнення шляхом активної дії на рослину, збудника хвороботворних процесів та на 

умови, в яких  розвивається рослина.  

Історично та організаційно для проведення науково-дослідної роботи й боротьби з 

хворобами рослин, фітопатологія тісно пов’язана з цілим рядом наукових дисциплін і частково 

базується на ботаніці, рослинництві, мікробіології, мікології, бактеріології, вірусології, селекції та 

інших науках.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Протягом тривалого часу об’єктами дослідження у фітопатології були збудники хвороб 

рослин - гриби, бактерії, віруси й деякі абіотичні фактори. Зараз об’єктами досліджень є хвора 

рослина, яка характеризується наявністю патологічного процесу, збудник захворювання, 

абіотичні фактори і здорова рослина.  

Фітопатологія використовує різноманітні методи досліджень, які також широко 

використовуються в ботаніці та інших споріднених науках - методи мікроскопічного й 

макроскопічного аналізів, штучного зараження рослин. При вивченні вірусних захворювань 

користуються серологічними методами.  

Важливим фактором, який сприяє підвищенню урожайності та економічній ефективності є 

боротьба зі шкідниками і хворобами рослин. Крім боротьби зі шкідниками рослин у польових 

умовах, фітопатологія має велике значення й у боротьбі з втратами урожаю при його зберіганні.  

Таким чином, фітопатологія, як сільськогосподарська і лісогосподарська наука, бере участь 

у збільшенні продукції сільського та лісового господарства, захисті сільськогосподарської продук-

ції під час зимового зберігання, перевезення й зростанні її якості і всіх ланок землеробства та 

лісівницва.  
 

4.2. Загальні відомості про хвороби лісу, їх характеристика. Найпоширеніші групи 

фітопатогенних організмів. Розповідь.  
 

Хвороба визначається як патологічний процес, що розвивається в рослині внаслідок впливу 

збудника хвороби або дії шкідливих біотичних та абіотичних факторів. Патологічний процес 

виражається в порушенні фізіологічних функцій, морфологічних відхиленнях від нормального 

стану тканин і органів, їх відмирання або всихання всієї рослини. Супроводжується він зниженням 

продуктивності рослин, розпадом деревостану або його загибеллю. Розрізняють інфекційні та 

неінфекційі хвороби лісових порід.  

Неінфекційні хвороби викликають несприятливі умови середовища з різким коливанням і 

порушенням режиму вологості, температури повітря й ґрунту, недостатком освітлення та 

ґрунтового живлення, дією отрутохімікатів. Велике значення мають хвороби, викликані 

невідповідністю лісорослинних умов і способу ведення господарства вимогам рослин, особливо в 

штучних насадженнях.  

Інфекційні або паразитичні хвороби викликають гриби (мікози), бактерії (бактеріози), віруси 

(вірози), мікоплазми, квіткові паразити – повитиця, омела, мікроскопічні черви – нематоди. 

Найбільш поширені грибкові хвороби рослин, які наносять велику шкоду лісовому господарству.  

Умови середовища значно впливають на розвиток інфекційних хвороб безпосередньо або 

через дію на пошкоджені ними рослини. Розвитку й поширенню хвороб, утворенню осередка 

пошкодження сприяє накопичення великої кількості інфекцій на відмираючих, усихаючих деревах 

і на проміжних рослинах-господарях. Місцями накопичення інфекцій є також ґрунт, рослинний 

опад, пеньки, порубочні залишки в осередках хвороб. Паразитні види збудників хвороб здатні 

викликати захворювання живих тканин або всієї рослини. Багато грибів та бактерій заселяють 

мертві тканини рослин і, вбиваючи своїми отруйними виділеннями (токсинами) найближчі живі 

тканини, рухаються по них.  

В залежності від ступеня паразитизму і спеціалізації, збудники хвороб уражують обмежене  

або широке коло видів рослин. З поглибленням ступеня паразитизму, посилюється спеціалізація 

збудника хвороби. Найбільш паразитичні види, як правило, вузькоспеціалізовані, так як пош -
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коджують визначений вид і навіть сорт рослин. Основні способи поширення хвороб лісових порід 

– перенесення інфекції повітряним шляхом, водою, комахами, тваринами, птахами та людиною.  

Шкідливість хвороби залежить від біології збудника і лісової породи, їх взаємодії у 

визначених умовах середовища, а також від кліматичних умов місцезростання. Внаслідок цього, в 

різних кліматичних зонах свого ареалу збудник хвороби може набувати різного ступеня 

шкідливості. На заражених ділянках деревостанів розвиваються осередки інфекції та всихання. 

Масове пошкодження деревостанів небезпечними хворобами з одночасним утворенням 

осередків всихання на великих територіях називається епіфітотій. Передумовами для 

виникнення епіфітотію є: наявність великої кількості інфекцій, сприйняття деревостанів і 

сприятливі погодні або інші умови.  

Хвороби мають гострі форми, при яких лісові породи всихають в короткий термін – про-

тягом декількох днів або найближчих років після пошкодження і хронічні форми з багаторічним 

протіканням захворювання. Розрізняють загальні захворювання, що пошкоджують всю рослину і 

органотропні хвороби, які пошкоджують визначені органи або тканини (плямистість листя, некроз 

кори, рак, гниль деревини та ін.), що впливають на стан рослини по мірі розвитку пошкодження.  

Інфекційні хвороби розвиваються в декілька етапів (періодів). Кінцевий із них проявляється 

у вигляді зовнішніх ознак пошкодження або симптомів. Перший етап супроводжується 

фізіологічними змінами. Він настає внаслідок ураження і проникнення збудника хвороби в 

тканини рослин. Фізіологічні зміни (порушення транспірації, проникності клітин, фотосинтезу, 

ферментативної діяльності, біохімічних процесів) викликають анатомо-морфологічні зміни в 

тканинах і органах, спочатку непримітні й непроявляючі у вигляді зовнішніх симптомів. Цей 

прихований період від зараження до зовнішнього виявлення у різних хвороб триває від декількох 

днів до декількох років. Після цього періоду захворювання настає період, під час якого 

проявляються зовнішні ознаки, з наростаючим комплексом характерних симптомів. Хвороба 

діагностується за причинами, що її викликали, по збуднику і симптомам ураження, послабленню 

рослин. Існують подібні симптоми хвороб, викликаних непаразитичними причинами або 

інфекцією, процес захворювання якими, а відповідно й методи боротьби з ними різні.  

За сукупністю подібних зовнішніх ознак при виявленні хвороби, інфекційні  та неінфекційні 

хвороби групують за типами. Типи хвороб багаточисельні. Але найбільш поширених – небагато. 

Деякі з них являють собою збірні групи різних за походженням хвороб.  

Гниль – розкладання і пом’ягшення рослинних тканин, що викликається грибами й 

бактеріями. Трапляються гнилі і пліснявіння плодів та насіння, сходів і сіянців, кореневі гнилі, 

гнилі дерев стовбурів.  

Відьмині мітли – густі накопичення укорочених пагонів, що виникають із сплячих бруньок 

внаслідок ураження їх грибами, бактеріями, вірусами, шкідниками та неінфекційними хворобами.  

Мозаїка або строкате забарвлення листків – наслідок ураження вірусами, бактеріями, 

грибами, а також нестачі поживних речовин.  

Некроз – відмирання окремих органів або частин тканин. Некрозні хвороби кори, стовбурів і 

пагонів утворюють, витягнуті поздовж пагонів та стовбурів, смуги відмирання кори і заболоні.  

Деформація – зміна форми органів або частин рослин.  

Плямистість листя і хвої. Виникнення плям різної форми, величини й забарвлення 

внаслідок грибкової, бактеріальної, вірусної інфекцій, отруєння газами, хімікатами та ін.  

Полягання сходів – утворення перетинки в основі стебла, полягання сходів на землю і їх 

загибель.  
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Пожовтіння хвої та листків – зміна забарвлення пов’язане із загибеллю рослин або 

пошкодженням їх частин.  

Всихання пагонів – відмирання окремих пагонів та всієї крони, суховерхість і сухокронність.  

Ракові виразки - щорічно розростаючі одно- або багатоступінчасті виразки, інколи оточені 

напливом.  

Грибкові захворювання найбільш поширені. Їх збудники належать переважно до вищих 

сумчастих, базидіальних і несправжніх грибів.  
 

4.3. Неінфекційні хвороби дерев. Типи хвороб. Первинні ознаки захворювання.  
 

Неінфекційні хвороби дерев. Зміна умов зовнішнього середовища, що порушують процеси 

обміну речовин, призводять до патологічних змін, які прявляються в різного роду інфекційних 

захворюваннях. Ці хвороби не передаються від рослини до рослини або до їх органів. 

Неінфекційні хвороби можуть послаблювати деревні породи і понижувати їх стійкість до 

інфекційних хвороб або бути головною умовою їх виникнення. Особливо поширені неінфекційні 

хвороби, пов’язані з порушенням живлення, несприятливими метеорологічними умовами, а також 

хімічними діями.  

Нестача вологи в ґрунті. Виникає при дефіциті опадів, пониженні рівня ґрунтових вод, 

осушуванні місцевості. В таких умовах знижується схожість насіння, а у сходів – стійкість до 

хвороб. При нестачі вологи в ґрунті порушення життєдіяльності дерев виражається в засиханні 

хвої і листків та передчасному листопаді, всиханні верхівок і загибелі рослин.  

Надлишок вологи. Виникає при випаданні великої кількості дощів, швидкому таянні снігу, 

паводках та підвищенні рівня ґрунтових вод. Надлишок вологи призводить до дефіциту кисню, а в 

результаті – відмирання і загнивання коренів, дрібнолистості, пожовтіння хвої та листків, 

суховерхості, інколи – до загибелі дерев.  

Порушення живлення. При нестачі або надмірному забезпечені поживними речовинами у 

рослин порушуються їх життєві функції, з’являються патологічні зміни хвої, листків, плодів і дерев 

в цілому. Наприклад, при нестачі азоту листки та хвоя набувають блідо-зеленого забарвлення і 

дочасно опадають, рослини відстають у рості, підвищується рихлість тканин, в результаті вони не 

дозрівають, більше піддаються захворюванням або пошкоджуються заморозками. При надлишку 

азоту в ґрунті посіви лісогосподарських порід сильніше пошкоджуються борошнистою росою, 

відзначається непропорційний ріст наземної частини, що веде до поганої приживлюваності 

рослин. При дефіциті калію - понижується приріст рослин, краї листків жовтіють та відмирають. 

При низькому вмісті фосфору - затримується швидкість поділу клітин тощо.  

Надлишок солей. Вміст натрій карбонату у піщаному ґрунті викликає у сіянців модрини, 

берези і сосни пожовтіння й відмирання листків та хвої. При надлишку натрію сірчанокислого 

жовтіють хвоя і листки у сіянців. Натрій хлористий викликає пожовтіння й засихання сіянців дуба.  

Опадання листя спостерігається у низки деревних порід при великій засушливості ґрунту і 

повітря.  

Засихання листків виникає при високій температурі і сильному падінні відносної вологості 

повітря.  

В результаті різкого зниження температури на стовбурах з’являються морозобоїни, 

поздовжні тріщини. При систематичному пошкодженні морозом молодих тканин, що не покриті 

достатньою кількістю кори, утворюється ракова виразка.  
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Сніголом. При різкій зміні температури під час снігопаду, під важкістю налипаючого снігу 

обламуються пагони, стовбури або їхні верхівки, особливо в молодих насадженнях.  

Град пошкоджує листки, хвою, квітки, пагони і тонку кору.  

Вітровал. Сильний вітер звалює дерева або групи дерев при слаборозвинутій кореневій 

системі. Менш стійкі до вітровалів ялина, береза, бук, а також дерева уражені кореневою гниллю.  

Бурелом. При буреломі під дією сильного вітру розламується стовбур дерева нижче крони. 

Більше уразливі хвойні породи, стиглі й перестійні насадження, а також уражені стовбурними 

гнилями та раковими захворюваннями.  

Пошкодження хімічними препаратами та промисловими викидами. Викликані 

неправильним їх застосуванням, дозуванням, термінами обробки, нерівномірним розподіленням 

хімпрепаратів, віднесенням вітром гербіцидів тощо. Промислові викиди у вигляді пило- і 

газоподібних речовин викликають скорочення строків вегетації, гальмування ростових процесів, 

пригнічення фотосинтезу, що призводить до зниження приросту, а нерідко – до всихання.  
 

Типи хвороб. Первинні ознаки захворювання.  
 

Під час розгляду теми, всі хвороби, що уражають лісові культури, розглянути нереально, 

тому пропонується характеристика деяких із них.  
 

Хвороби плодів і насіння спричинюються найчастіше грибами в період їх дозрівання або 

зберігання. При внутрішній ураженості, плоди й насіння вже є непридатними для посіву, 

поверхневе ураження насіння не знижує їх схожості, але спори грибів у подальшому стають 

джерелом інфекції для проростків та сходів.  

Антракноз дуба. Грибкове захворювання, що пошкоджує листки сіянців і дорослих рослин.  

Ознаки захворювання з’являються на листках в кінці червня – на початку липня у вигляді 

великих зеленувато-коричневих, пізніше коричневих або бурих плям неправильної форми. На по-

шкоджених листках утворюються спороношення збудника хвороби, що мають вигляд маленьких 

подушечок – ложе з конідієносцями гриба. Пошкоджене листя передчасно сохне і опадає.  

Іржавіння сосни. Збудником хвороби є гриби з повним циклом перетворення. Хворобою 

пошкоджується хвоя сходів, сіянців та саджанців сосни. В результаті пошкодження хвоя частково 

жовтіє, рослини відстають у рості. Ознаками хвороби є утворення на хвої невеликих жовтуватих 

крапельок – ецидій. На сіянцях ецидії покривають всю хвою, на сходах вони розміщуються 

рідкіше. У дозрілих ецидій розвивається оболонка, з них розсіюються жовто-оранжеві 

ецидіоспори, що пошкоджують трав’янисті рослини.  

Плямистість листків. Хвороба характеризується появою на поверхні листків сіянців і 

саджанців плям різної величини, форми й кольору. При сильному розвитку хвороби листки 

засихають і опадають. В результаті рослини відстають у рості або гинуть. Плямистість листя 

викликають гриби з класу сумчастих. Збудники хвороби зимують на опалих листках.  

Борошниста роса. Хвороба уражує листяні породи, особливо дуб. Ураження борошнистою 

росою, що повторюються декілька років підряд, ослаблюють молоді дубки, затримують їх ріст та 

змикання створених насаджень. В культурах, після пошкодження центрального пагона і його замі -

щення одним із бокових, стовбур втрачає свою форму. Більшу небезпеку являє сильне ураження 

листків, що з’являється після масового об’їдання шкідниками чи пошкодження пізніми весняними 

заморозками. В таких випадках пагони, уражені борошнистою росою, особливо часто гинуть при 

перезимівлі. Якщо сильне зараження проходить після об’їдання перших пагонів шкідниками 
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підряд 2-3 роки, то хвороба може призвести до всихання дуба. Борошниста роса в таких 

випадках часто відіграє вирішальну роль, так як при відсутності хвороби дерева не всихають.  

Пагонів рак. Пошкоджуючи  насадження хвойних порід, гриб проникає у хвою, верхівкову 

бруньку, уражує камбій молодих пагонів і стовбурів. Весною уражена хвоя відмирає і завчасно 

опадає. У сосон, старших п’яти років, в осередках хвороби хвоя кострубата або 

прапороподібнозвисла, верхівкові пагони вкорочені або потовщені із зігнутою і потовщеною  

хвоєю. Рослини з діаметром стовбура менше одного сантиметра, уражені раком, - гинуть. На 

рослинах з діаметром стовбура більше одного сантиметра є характерними поява некротичних 

плям, відмирання верхівкових пагонів. Зрідка відмічається ступінчастий некроз кори з наступним  

утворенням ракових виразок. У віці старше 20 років пагоновим раком пошкоджуються нижні гілки.  

На поверхні стовбурів і на пагонах трапляються  накопичення пікнік, що групами 

пробивають кору. При відсутності плодоношення діагностичною ознакою хвороби може слугувати 

зеленувато-жовте забарвлення деревини на поздовжньому зрізі по межі між мертвою і живою 

тканиною у місцях некрозу.  

Коренева губка. Збудником хвороби є гриб-трутовик. Уражує 25 видів рослин, особливо 

сосну, ялину, ялицю, модрину, ялівець, часто викликаючи їх масове всихання. Багато листяних 

порід також пошкоджуються кореневою губкою, але всихають від неї рідко. Джерела всихання від 

кореневої губки відмічають по всіх зонах зростання хвойних на земній кулі  та у всіх типах лісу. 

Коренева губка досить небезпечна в чистих високоповнотних хвойних насадженнях вищих 

бонітетів у свіжих типах лісу. Пошкоджуються дерева різних вікових груп, особливо сильно в І-ІІІ 

класах віку. Домішка листяних порід понижає шкідливість хвороби. У місцях джерел кореневої 

губки утворюються осередки стовбурових шкідників.  

У смолянистих порід хвороба викликає швидке всихання від периферійної або змішаної 

гнилі, яка заходить тільки у відземкову частину стовбура. У малосмолянистих порід 

десятиліттями розвивається центральна гниль.  

Пошкоджена кореневою губкою деревина сосни спочатку засмолюється, стає від 

червонуватої до оранжево-коричневої, потім розшаровується і проходить її відшарування по 

річних кільцях. З’являються вицвілі білі плями в утворених пустотах. В подальшому деревина 

розкладається на волокна у вигляді губчастої ситовидної гнилі, що вбирає воду. У ялини і ялиці 

початкова стадія гниття деревини проходить без засмолення. Деревина набуває інтенсивно 

жовтого забарвлення у ялиці, світло-червоного - у модрини, від сірувато-фіолетового до 

цегельно-коричневого - у ялини. Потім з’являються білі плями з чорними крапками та штрихами.  

Сірчано-жовтий трутовик – гриб із родини скутигерових. Пошкоджує дуб, клен, липу, 

вербу плакучу, тополю, ясен, горіх грецький, модрину та ін., викликаючи червоно-буру ядрову 

гниль стовбурів живих дерев різного віку. Розвивається також на сухостої, пеньках, заготовленій 

деревині. Плодові тіла однорічні, м’ясисті, пізніше твердіючі, добре ломляться, розміром до 40 см 

в діаметрі і товщиною до 4 см. Розташовані черепицеподібними групами, у вигляді округлих або 

віялоподібних шапок з хвилястим краєм. Верхня поверхня хвиляста, із загнутими краями, світло -

жовта або оранжева. Гіменофор (гіменофо́р (лат. hymenophorus - «несу») - відкрита поверхня 

плодового тіла гриба, на якій розташовується гіменій) сірчано-жовтий. Молоді плодові тіла 

м’які, м’ясисті, їстівні. Спори яйцеподібні або широкоовальні, блідо-жовті. Спори розлітаються з 

середини травня до листопада. Пошкоджуються дерева через морозобоїни. Гниль спочатку 

рожевувата, з білуватими штрихами, потім червоно-бура, в кінцевій стадії тріщинувата, 

великопризматична. В тріщинах гнилої деревини утворюються жовтувато-білі плівки міцелію. 
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Поширюється гниль по стовбуру у різних порід на висоту до 20 м. Потужний розвиток гнилі у 

стовбурах дерев призводить до їх ослаблення, суховерхості, поступового всихання крони, 

утворення дупел, бурелому, великої втрати промислової деревини.  

Трутовик справжній. Пошкоджує березу, бук, осику, вільху, ясен, липу, та інші листяні 

породи, викликаючи білу, мармурову, ядрово-заболонну гниль стовбурів. Плодові тіла 

багаторічні, тверді, копитоподібні, з широкою основою, розміром 5-40 см, товщиною 5-20 см. 

Поверхня – від сірого до майже чорного забарвлення, з добре помітними концентричними 

зонами, гола, покрита товстою кіркою, край тупий, світло-жовтий. Заражаються дерева через 

рани на стовбурі, зламані пагони, морозобійні тріщини. Гниль поширюється зверху до низу і від 

периферії до центру стовбура, швидко пошкоджуючи деревину. Пошкоджена деревина дуже 

ламка, розшаровується по річних кільцях на тонкі пластинки і волокна. Дерева, пошкоджені 

грибом, легко знищуються буреломом. Гриб продовжує розвиток на повалених деревах. Дерева, 

пошкоджені трутовиком справжнім, використовують як паливо.  
 

4.4. Пошкодження деревини на складах і в будівлях. Розповідь.  
 

Деревина при її зберіганні і використанні в будівлях легко піддається псуванню під впливом 

різних грибів.  

Пліснявіння деревини. При зберіганні хвойної деревини на її товерхні поселяються плісняві 

гриби. Міцність деревини не знижується, але по ній з’являються різнокольорові плями й нальоти.  

Заболонні забарвлення. Із грибкових заболонних забарвлень деревини хвойних і листяних 

порід найбільш поширені синева, рідше трапляється кавова темнина, жовтизна. 

Деревозабарвлюючі гриби майже не впливають на хімічний склад і фізико-механічні властивості 

деревини, але при тривалій дії на неї у деяких порід понижується ударна в’язкість, міцність та її 

сортність.  

Гниття деревини на складах, у відкритих приміщеннях і холодних будівлях, а також 

мертвої деревини в лісі, викликають складські гриби. Вони поселяються на деревині найчастіше 

після деревозабарвлюючих грибів і наносять великої шкоди.  

Справжній домовий гриб. Широко поширений і найбільш небезпечний. Пошкоджує 

деревину хвойних і листяних порід на підлозі, в лагах, перекритті нижніх поверхів, в 

насіннєсховищах та інших будівлях. При високій вологості повітря гриб утворює білі ватоподібні 

колонії міцелію, що виділяють краплі рідини. Пізніше, міцелій місцями набуває жовтуватого або 

рожевого забарвлення, а з часом перетворюється в тонку сіру плівку. Пошкоджена деревина 

буріє, а потім із взаємноперпендикулярними тріщинами, розпадається на куски призматичної 

форми, що легко розтираються в порошок.  

Білі домові гриби - дуже небезпечні. Пошкоджують деревину в міжповерхових і горішніх 

перекриттях та інших замкнутих конструкціях будівель, рідко – в господарських приміщеннях, на 

складах і пеньках. Міцелій, плівки й шнурі завжди білого кольору. При високій вологості шнурі 

пухнасті, м’якоеластичні, плівки добре розвинуті, віялоподібні. Плодові тіла трапляються часто, 

округлі, щільно прикріплені до субстракта. Гриби викликають буру великотріщинувату гниль.  

V. Закріплення знань. Прийом «Теоретична практика».  

5.1. В колекції дерев’янистих рослин відшукати екземпляри, пошкоджені неінфекційними та 

інфекційними хворобами. Визначити деревину, пошкоджену трутовиком справжнім і справжнім 

домовим грибом, дати характеристику пошкодженням.  

5.2. Бесіда.  
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1. Що вивчає фітопатологія?  

2. Які методи досліджень вона використовує?  

3. Дайте характеристику найпоширеніших груп фітопатогенних організмів.  

4. Які хвороби називаються неінфекційними? Наведіть приклади.  

5. Як наявність неінфекційних хвороб впливає на продуктивність лісових масивів?  

6. Що є передумовою виникнення інфекційних або паразитичних хвороб?  

7. Перерахуйте типи інфекційних хвороб. Назвіть первинні ознаки захворювання.  

8. Якими мікроорганізмами викликаються пошкодження деревини на складах і в будівлях?  

5.3. Юним лісівникам пропонується виконання навчального проекту на тему 

«Характеристика основних груп і типів хвороб  рослин». 

Гуртківці визначають робочу групу, формулюють задачі проекту, виробляють план дій, 

підбирають літературу.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Підводимо підсумки».  

Вихованці гуртка роблять висновки про те, що під час проведення заняття вони досягли ме-

ти, ознайомившись із основними групами і типами хвороб, навчилися розрізняти неінфекційні та 

інфекційні хвороби дерев, виявляти первинні ознаки захворювання, визначати й характеризувати 

їх, а також вивчили представників найпоширеніших груп фітопатогенних організмів.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.   

Виконати навчальний проект на тему «Характеристика основних груп і типів хвороб  

рослин». Провести ревізію в домашніх дерев’яних приміщеннях на виявлення домових грибів. 

Повторити тему «Головні шкідники лісу та методи боротьби з ними».  

 

Заняття 67  
 

Тема. Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби зі шкідниками. Механізми і 

отрутохімікати. Класифікація та характеристика методів і засобів захисту лісових 

насаджень від хвороб.  

Мета. Закріпити знання юних лісівників про біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби 

зі шкідниками. Навчити їх класифікувати та характеризувати методи і засоби захисту лісових 

насаджень від хвороб та шкідників, вивчити будову і принципи дії машин та механізмів, що 

використовуються з цією метою в лісогосподарських підприємствах. Формувати екологічну 

компетентність.  

Обладнання. Підручники, посібники, довідники, фотодокументи, фітопатологічний гербарій, 

схеми будови машин і механізмів, що використовуються для боротьби з хворобами, комп’ютерне 

забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби з 

шкідниками та хворобами, механізми і отрутохімікати, методи й засоби захисту.  

Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  
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VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Визначення мети, завдань і етапів роботи, рівня готовності вихованців гуртка 

до заняття. Забезпечення роздавальним матеріалом.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Слово керівника гуртка.  

Почнемо з того, що пригадаємо, з якими заходами боротьби зі шкідниками ми 

ознайомилися під час занять, які прийоми використовуються при застосуванні  біологічних, 

агротехнічних, хімічних методів боротьби.  

Бесіда.  

1. Назвіть об’єкти досліджень сучасної фітопатології.  

2. Як умови середовища впливають на розвиток інфекційних хвороб?  

3. Як впливає на рослини нестача або надлишок вологи в ґрунті?  

4. Які неінфекційні хвороби дерев вам відомі? Дайте їхню характеристику.  

5. Перерахуйте типи інфекційних хвороб та первинні ознаки захворювання.  

6. Охарактеризуйте «борошнисту росу».  

7. Що вам відомо про ракові захворювання дерев?  

8. Якими мікроорганізмами пошкоджується деревина на складах і в будівлях?  

9. Як виявити пошкодження деревини справжнім домовим грибом?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для профілактики і активної боротьби з шкідниками та хворобами лісу використовують різні 

способи та методи. Найбільший ефект досягається при застосуванні комплексу методів, 

об’єднаних в систему лісозахисних заходів, коли всі методи і засоби, що застосовуються взаємно 

доповнюють та послідовно змінюють один одного. Щоб ефективно використовувати способи 

боротьби, ними потрібно володіти. Сьогодні ми не тільки узагальнимо отримані знання, а й 

навчимося  класифікувати та характеризувати методи і засоби захисту лісових насаджень від 

хвороб, ознайомимося з механізмами і отрутохімікатами, що використовуються під час 

проведення захисту лісу.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  
 

4.1. Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби з шкідниками. Механізми і 

отрутохімікати. Розповідь.  
 

Отже, як і в сільськогосподарсьму виробництві, в лісівництві використовуються різні 

способи, методи та прийоми боротьби зі шкідниками. Вивчаючи попередні теми, ми 

ознайомилися з методами боротьби з комахами.  

Подібні методи використовуються для боротьби з іншими шкідниками, а також 

хворобами. Тому бажано використати на занятті прийом «Домашні заготовки».  

Вихованці гуртка, пригадавши комплекс фізичних, біологічних та хімічних заходів 

боротьби з шкідниками, прогнозують застосування інноваційних способів при фітопато-

логічних змінах у насадженнях лісових культур.  

За принципом дії і техніки застосування ці способи поділяються на лісогосподарські, 

механічні, біологічні, фізичні й хімічні, кожен із яких передбачає використання низки 

високоефективних засобів. Значущість окремих методів боротьби неоднакова, особливо в різних 
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умовах. Окрім природно-географічних, економічних, біологічних та інших факторів, необхідно 

враховувати динамічність стану популяцій шкідливих комах і патологічних процесів, викликаних 

шкідниками захворювань тощо.  

До лісогосподарських або агротехнічних заходів боротьби належать: вибір площі під 

культури, сівозміни, підбір порід, створення культур посадкою чи посівом, способи обробітку 

ґрунту, вибір оптимальних термінів посіву або посадки, догляд за насадженнями, застосування 

добрив, реконструкція, меліорація та ін.  

Механічні та фізичні методи боротьби передбачають збір шкідників і боротьбу з ними 

шляхом створення перепон, вибірки пошкоджених рослин, розкидання приманок, проведення 

променевої стерилізації, використання акустичного методу та методу радіоактивних ізотопів.  

Біологічні методи основані на існуванні в природі  антагоністичних взаємовідносин між 

різними видами організмів. У практиці біометоду використовуються мікроорганізми, продукти їх 

життєдіяльності, а також ентомофаги. До прийомів біометоду відноситься охорона й 

приваблювання в насадження комахоїдних тварин, створення в лісі екологічної обстановки, 

сприятливої для ентомофагів. Біометод займає важливе місце в системі інтегрованого захисту 

лісу від шкідників і хвороб. До нього можна віднести також лісогосподарські, агротехнічні та 

фізико-механічні заходи боротьби зі шкідниками й хворобами.  

Біологічні методи боротьби зі шкідниками передбачають п’ять способів: використання 

комах-паразитів і хижаків, мікроорганізмів (біопрепарати), фітонцидних рослин, рослин-

репелентів, приваблювання деяких тварин (птиці, гризуни, їжаки т. п.).  

Примітка. Рослини-репеленти – це рослини, які відлякують комах, наприклад, запахом.  

Личинки і жуки сонечок знищують попелицю, щитівок та кліщів. Вони можуть знищити до 

95% шкідників деревних рослин.  

Жужелиці поїдають гусениць і лялечок листокруток, шовкопрядів, совок, п’ядунів.  

Найбільш ефективними вважаються трихограми. Це гроза пильщиків, молі, плодожерок. 

Яйцеклади в яйцях шкідників сприяють їх швидкому знищенню.  

Хижаками є і більшість видів мурах. Вони живляться попелицями, гусеницями, личинками 

та іншими комахами. Найефективнішими є руді лісові мурахи.  

Хижаками комах є багато хребетних тварин: земноводні (амфібії), рептилії, ссавці (їжаки, 

миші, землерийки, кажани) та птахи.  

Деякі ентомопатогенні мікроорганізми використовуються для виготовлення інсектицидних 

мікробіологічних препаратів, які застосовуються у боротьбі з шкідниками в лісовому господарстві. 

Це: ентобактерин, інсектин, леподоцид, БІП, токсобактерин та інші.  

Хімічний захист заснований на застосуванні у боротьбі зі шкідливими організмами – 

комахами, кліщами, грибами, гризунами - хімічних речовин, здатних знищувати або припиняти 

розвиток цих організмів. Узагальнена назва хімічних засобів захисту рослин – пестициди. 

Особливість пестицидів у їх токсичності - властивості у малих кількостях порушувати нормальну 

життєдіяльність організмів і викликати їх загибель. Пестициди поділяються на: інсектициди й 

акарициди та фунгіциди.  

Боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу з використанням хімічних і біологічних препаратів 

проводять при допомозі спеціальних машин та механізмів. Пестициди наносять на лісові 

масиви, лісопродукцію, посадковий матеріал, безпосередньо на комах-шкідників і збудників 

хвороб у різних стадіях розвитку або вводять у середовище їх існування (повітря, ґрунт, рослинні 

тканини). В залежності від способів обробітку й форми захисних засобів, що застосовуються, 
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машини і апаратуру поділяють на опилювачі, обприскувачі, аерозольні генератори, фумігатори, 

протравлювачі, розкидачі приманок. За способом руху під час роботи і приведення  в дію їх 

поділяють на наземні (ручні – ранцеві, візкові, тракторні, автомобільні, самохідні) та авіаційні.  

Наземні машини використовують переважно для захисту низькорослих насаджень, 

найчастіше у розсадниках, молодих культурах і лісосмугах. Використовують їх також для 

обробітку садів, парків та окремих дерев. Аерозольні генератори можуть використовуватися й у 

високостовбурних насадженнях.  

До них належать опилювачі, що застосовуються для нанесення на об’єкти, що 

обробляються пестицидів у формі порошкоподібних препаратів. Незалежно від конструкції, кожен 

опилювач має бункер для пестициду, подаючий механізм, генератор повітряного потоку, 

механізм передачі і розпилюючий пристрій. Для підтримання порошкоподібного препарату в 

розпушеному стані в бункері встановлюються змішувачі різних типів. Порошок за допомогою 

подаючого пристрою поступає із бункера через вихідний отвір у повітряний потік, генератором 

якого є центробіжний вентилятор. Розпилюючий пристрій надає повітряній хвилі необхідний 

напрямок і форму. Найбільш поширеними механізмами є опилювач ранцевий вентиляторний 

ОРВ-1 «Вітерець» та опилювач широкозахватний ОШУ-50А.  

Обприскувачі призначені для крапельного нанесення на оброблювані об’єкти рідких 

пестицидів – розчинів, суспензій, емульсій. Вони забезпечують однорідне розпилювання робочої 

рідини і рівномірний розподіл крапель по обприскуваній поверхні.  

Обприскувачі різних конструкцій мають загальні основні вузли. До них належать ОРР-1 

«Ера-1», обприскувач ранцевий пневматичний ОРП, обприскувач дрібнокрапельний ранцевий 

ОМР-2, ранцевий лісовий обприскувач РЛО-М та інші. 

Із тракторами різних модифікацій агрегатуються ОН-400, ОН-400-5, ОМБ-400, обприскувач 

вентиляторний садовий ОВС-А, агрегат лісовий хімічний АЛХ-2 та ін.  

Аерозольні генератори призначені для розпилювання пестицидів у вигляді туману. Вони 

мають резервуари для робочого розчину і бензину, камеру згоряння, систему запалювання 

паливно-повітряної суміші, нагрівач повітря, розпилюючий пристрій. Поширені аерозольні 

генератори марок РАА-1, АГ-УД-2, ЛАГО-У, ГРД-2, МАГ-3.  

Для боротьби із шкідниками лісу використовують літаки та вертольоти багатоцільового 

призначення. В сільському і лісовому господарстві їх застосовують, крім боротьби зі шкідниками 

та хворобами, також для знищення бур’янів, внесення добрив, посіву насіння тощо.  

Для виконання таких робіт літаки й вертольоти обладнують спеціальною змінною 

апаратурою: опилювачами для використання сипучих речовин та обприскувачами для 

застосування пестицидів у рідкій формі.  

Висока ефективність авіаційної техніки дозволяє проводити лісозахисні й інші роботи на 

великих площах у самі короткі терміни.  
 

4.2. Класифікація та характеристика методів і засобів захисту лісових насаджень від 

хвороб.  
 

Найбільш поширеними методами захисту лісових насаджень від хвороб є лісогосподарські 

або агротехнічні та хімічні. Менш поширеним є біологічний метод боротьби.  

Так, при неінфекційних хворобах для зниження збитків, пов’язаних з несприятливими 

умовами, необхідно дотримуватися агротехніки вирощування деревних і чагарникових порід та 

покращувати умови їх зростання.  
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Боротьба з хворобами, пов’язана з хімічною дією, зводиться до правильного використання 

пестицидів, дотримання рекомендованих концентрацій, дозування препаратів і  обробок ними 

рослин. Також при внесенні мінеральних добрив потрібно врахувати рекомендації агрохімічних 

лабораторій.  

Зниження шкоди від промислових викидів здійснюється шляхом встановлення газо- і 

пилоуловлювачів, удосконалення технології промислових процесів.  

Для боротьби з хворобами сходів і сіянців нові розсадники потрібно закладати на площах, 

які в останні роки були зайняті сільськогосподарськими культурами. Під посіви бажано вибирати 

супіщані ґрунти. Насіння висівати в оптимальні строки для  кожної породи.  

В розсадниках, крім дотримання агротехніки, треба виконати передпосівний комплекс робіт. 

Насіння стратифікують протягом 1,5-2 місяців, після чого замочують на 18-20 годин в розчинах 

мікроелементів. Найбільш результативними мікроелементами є цинк (0,02% -ний розчин сірчано-

кислого цинку), кобальт (0,05%-ний розчин сірчанокислого кобальту), марганець (0,002%-ний 

розчин марганцевокислого калію), мідь (0,03%-ний розчин сірчанокислої міді) та інші.  

Крім цього, застосовують систематичне прополювання посівів, вирівнювання ґрунту, для 

боротьби з випріванням сходів при масовому таянні снігу розкидають по поверхні торф або золу. 

Хімічні заходи боротьби з хворобами у розсадниках не розроблені.  

У більшості випадків для боротьби з хворобами проводяться профілактичні й санітарні 

заходи - моніторинг появи осередків захворювання, створення сприятливих умов росту: догляд за 

культурами, вибірка і спалювання хворих дерев, знищення кори та зачистка ран, знищення 

порубочних залишків, боротьба з шкідниками тощо.  

Хімічні обробки проводяться при виявленні кореневих і відземкових гнилей. У цьому 

випадку крони дерев і лісову підстилку обприскують фунгіцидами: БМК, фундазолом або 

беномілом. Проти судинних мікоз застосовують вибіркове протравлення ґрунту карбатіоном або  

0,5% формаліном. Для боротьби з іржею дерев використовують бордоську рідину. Можна також 

весною обприскувати сіянці хвойних порід колоїдною сіркою. Для боротьби з муміфікацією 

жолудів дуба, перед закладкою на зберігання їх протруюють ртутними препаратами.  

При виявленні хвороб сходів і сіянців уражений ґрунт обробляють карбатіоном, марганцево-

кислим калієм або формаліном.  

Боротьба з пошкодженнями деревинини на складах та у будівлях. Для попередження 

пошкоджень дереворуйнуючими й складськими грибами потрібно своєчасно вивозити зрубану 

деревину з лісу. На складах застосовується сухий і вологий спосіб зберігання круглого лісу. При 

сухому способі зберігання вологість деревини доводять до 20-25%, за якої припиняється або 

сповільнюється розвиток багатьох видів дереворуйнуючих грибів.  

При вологому способі зберігання необхідно дотримуватися високої вологості свіжозрубаної 

деревини протягом всього періоду зберігання. Такі умови є несприятливими для розвитку 

дереворуйнуючих грибів.  

Зберігають пиломатеріали сухим способом, при якому вони весною і восени просихають до 

повітряно-сухого стану. В умовах вологого та прохолодного клімату природне просихання не 

захищає їх від синеви й цілої низки пошкоджень. В таких умовах необхідна поверхнева обробка 

пиломатеріалів антисептиками: пентахлорфенолятом натрію і препаратами на його основі.  

При будівництві приміщень необхідно робити гідроізоляцію деревини та забезпечувати 

приміщення надійною вентиляцією, дотримуватись правил будівництва, що передбачають захист 

деревини від зволоження. Потрібно також обробляти матеріали антисептиками: фтористими, 



 

728 

 

борними, хромомідними і хромомідноцинковими. При виявленні джерел домових грибів 

необхідно  видаляти й спалювати всі пошкоджені частини на 50-70 см до здорової деревини. 

Обов’язково також проводити антисептування кам’яних та цегляних кладок біля пошкоджених 

частин дезінфекцією, провітрюванням і просушуванням приміщень; заміну пошкодженої 

деревини новою, обробленою антисептиками тощо.  

На сучасному етапі, науки про захист лісу швидко розвиваються. З’являються нові 

хімічні препарати, тому лісівникам потрібно слідкувати за розвитком фітопатологічної та 

ентомологічної наук, вивчати нові отрутохімікати та вміти використовувати їх. Проте 

майже всі нові препарати виготовлені на базі старих і тому знання препаратів, які навіть 

зняті з виробництва, допоможуть в короткі строки  ознайомитися з тими, які з’явилися у 

виробництві і рекомендовані до використання..  

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

5.1. Вивчення схем будови машин і механізмів, що використовуються в лісовому 

господарстві для боротьби зі шкідниками та хворобами лісу. (Схеми найбільш поширених із них 

відображаються у записниках).  

5.2. Юним лісівникам пропонується виконати індивідуальний навчальний проект на  тему 

«Класифікація та характеристика методів і засобів захисту лісових насаджень від хвороб». Перед 

бажаючими його виконати ставиться проблема дослідження, визначаються напрямки пошуку 

інформації. 

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Колективне обговорення».  

Вихованці гуртка обговорюють питання про біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби 

зі шкідниками, класифікують та характеризують хвороби деревних рослин, методи і засоби 

захисту лісових насаджень, машини й механізми, що використовуються в захисних цілях, 

надаючи перевагу деяким із них. Роблять висновки, що незважаючи на розвиток хімічної науки у 

боротьбі з хворобами переважають лісогосподарські, механічні та фізичні методи боротьби.  

Із біологічних методів найпоширенішим є діяльність лісових рудих мурашок, тому їх 

потрібно розселяти і доглядати, обгороджуючи мурашники.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Виконати навчальний проект на тему «Класифікація та характеристика методів і засобів 

захисту лісових насаджень від хвороб». Підготуватися до практичної роботи.  

 

Заняття 68  
 

Тема. Практична робота № 26. Створення виробничого календарного плану 

моніторингу та боротьби зі шкідниками й хворобами лісових насаджень із використанням 

механічних і біологічних засобів боротьби.  

Мета. Закріпити у вихованців гуртка знання про шкідників і хвороби лісових насаджень, 

строки їх поширення, навчитися правильно проводити моніторинг, створювати виробничі кален-

дарні плани боротьби з ними, використовуючи механічні й біологічні засоби боротьби. Розвивати 

компетентності у природничих науках та технологіях. Удосконалювати вміння роботи в колективі.  

Обладнання. Підручники, посібники, довідники, енциклопедії, комп’ютерне забезпечення.  

Базові поняття та терміни. Виробничий календарний план, моніторинг, шкідники, 

хвороби, механічні і біологічні заходи.  

Тип заняття. Закріплення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  
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І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми та мети заняття. Забезпечення роздавальним і дидактичним 

матеріалом. Налаштування на робочий лад, створення сприятливого психологічного клімату.  

Перед виконанням практичної роботи бажано провести консультацію з інженером захисту 

лісу про наявність осередків найбільш поширених шкідників і хвороб деревних порід на території 

лісових насаджень базового господарства. В план моніторингу включати шкідників та їх 

пошкодження, а також хвороби, які не важко виявити візуально.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Бесіда.  

1. Який період називається вегетаційним? Скільки днів він триває у вашій місцевості?  

2. Коли і в яких деревних рослин розпочинається сокорух та як це впливає на появу 

шкідників?  

3. В які періоди і як пошкоджуються лісові рослини шкідниками і хворобами?  

4. Що потрібно робити для профілактики пошкодження рослин шкідниками та хворобами?  

5. Дайте визначення поняття «моніторинг».  

6. З курсу географії України дайте фізико-географічну характеристику вашої природної 

зони.  

7. Пригадайте найбільш поширені заходи боротьби зі шкідниками та хворобами.  

8. Які машини й механізми застосовуються при лісівничих та агротехнічних засобах 

боротьби зі шкідниками і хворобами лісових порід?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Для проведення профілактики та ефективних заходів боротьби зі шкідниками й хворобами 

лісових насаджень із використанням механічних і біологічних засобів боротьби в оптимальні стро-

ки потрібно, застосовуючи попередні знання з теми, навчитися прогнозувати появу шкідників та 

виникнення хвороб і створювати виробничий календарний план моніторингу, що потім буде під-

тверджений рекомендаціями виробництву, в результаті чого проводитиметься боротьба з ними.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Наукова лабораторія».  
 

4.1. Інструктаж з виконання практичної роботи проводить керівник гуртка.  
 

Вихованці гуртка зауважують, що вегетаційний період - це час, протягом якого рослина 

активно росте і розвивається. Вегетаційний період для рослин певної місцевості – період року, 

протягом якого за метеорологічними умовами можлива вегетація рослин. Вона залежить від 

природних умов, виду, сорту тощо. Саме під час вегетаційного періоду розвиваються шкідники і 

хвороби лісових порід.  

Територія України розташована в помірному кліматичному поясі, тому вегетаційний період 

у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, гірська місцевість),  розпочинається при 
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переході середньодобової температури через +50С і продовжується від другої декади квітня до 

третьої декади жовтня.  

Сокорух найраніше розпочинається у ліщини (третя декада лютого), клена та берези. Саме 

в цей період існує ймовірність появи шкідників, яких потрібно вчасно виявити (промоніторити).  

Екологічний моніторинг - система постійного спостереження за явищами і процесами, що 

проходять в навколишньому середовищі, результати якого служать для обґрунтування 

управлінських рішень по забезпеченню догляду за навколишнім середовищем, боротьби зі 

шкідниками та хворобами. Від моніторингу залежить і вибір методів та засобів такої діяльності.  
 

4.2. Виконання практичної роботи.  
 

Вихованці гуртка добровільно об’єднуються у групи і виконують практичну роботу.  

Складання виробничого календарного плану за схемою.  
 

Календарний план 

моніторингу та боротьби зі шкідниками й хворобами лісових насаджень 
 

Строки виявлення 
шкідників та хвороб 

Назва шкідників та хвороб Методи боротьби 

Березень. 
Зимова п’ядениця.  
Випрівання сіянців сосни, пагонів 

рак.  

Лісогосподарські, 
агротехнічні, хімічні. 

Квітень - Травень 

Личинки та дорослі комахи хруща 
травневого, ведмедка звичайна, 
шовкопряд-монашенка, непарний та 
кільчастий шовкопряд, вершинний 
короїд.  

Іржа шишок ялини, сосновий вертун.  

Лісогосподарські, 
агротехнічні, хімічні. 

Травень. 
Малий сосновий довгоносик, хрущ 

червневий. Шютте модрини, сосновий 
вертун.  

Лісогосподарські, 
агротехнічні, хімічні. 

Червень. 

Пильщик ткач одиночний, ільмовий 
листоїд, березовий заболонник, 
великий дубовий вусач.  

Борошниста роса дуба, антракноз 
липи, сіра плямистість листків в’яза.  

Лісогосподарські, 
агротехнічні, хімічні. 

Липень. 

Самки соснового підкорного клопа, 
шишкова вогнівка, сосновий бражник.  

Чорно-бура плямистість липи, парша 
тополі, антракноз дуба, септоріоз 
акації.  

Лісогосподарські, 
агротехнічні, хімічні. 

Серпень. 
Жолудевий довгоносик, букова 

плодожерка, чорний сосновий вусач.  
Муміфікація  жолудів дуба.  

Лісогосподарські, хімічні 

Вересень. 
Сосновий бражник (гусениці). 
Склерофомоз сосни. Некрози 

тополь.  

Лісогосподарські, хімічні. 

Жовтень. 
Звичайне шютте сосни, іржа хвої 

ялини, відьмина мітла ялиці, чорний 
некроз клена і ясена.  

Агротехнічні, хімічні, 
санітарно-профілактичні. 
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Прим. При всіх методах боротьби, перерахованих в таблиці, використовуються різні 

машини і механізми.  

Складаючи календарний план моніторингу, юні лісівники узагальнюють знання про 

шкідників і хвороби лісових порід та заходи боротьби з ними.  

V. Закріплення знань.  

На закріплення знань, оформляються матеріали практичної роботи.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи. Прийом «Робимо висновки».  

Підводячи підсумки вихованці гуртка обумовлюють важливість складання календарних 

планів моніторингу для вчасного прогнозування і виявлення джерел захворювання та 

пошкодження шкідниками, визначення термінів боротьби з ними, а також своєчасного 

застосування відповідних заходів.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготуватися до практичної роботи № 27 на тему «Обстеження лісонасаджень на 

наявність комах-шкідників».  

 

Заняття 69  
 

Тема. Практична робота № 27. Обстеження лісонасаджень на наявність комах-

шкідників. Визначення шкідників за зовнішньою будовою та характером пошкодження 

лісових насаджень.  

Мета. Закріпити знання про комах-шкідників, поширених на землях ДЛФ базового 

лісогосподарського підприємства, в полезахисних смугах та в лісових масивах, закріплених за 

учнівським лісництвом. Навчитися визначати шкідників за зовнішньою будовою та характером по-

шкодження лісових насаджень, прогнозувати їх появу та розвиток, пропонувати заходи боротьби 

з ними. Зібрати комах-шкідників для поповнення колекції. Виховувати екологічну грамотність.  

Обладнання. Карти-схеми лісництва в лісових масивах якого буде виконуватися практична 

робота, довідники, компаси, збільшувальні прилади, планшети, записники, ручки, фотоапарати , 

скляний посуд із кришками.  

Базові поняття та терміни. Комахи-шкідники, зовнішня будова, характер пошкоджень.  

Тип заняття. Узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід практичної роботи  

І. Організаційний етап.  

Практична робота проводиться в лісових масивах лісогосподарського підприємства.  

Привітання. Повідомлення теми, мети та об’єкту, на базі якого буде виконуватися практична 

робота, маршруту руху.  

Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом «Шишкофон».  
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Бесіда.  

1. Що вам відомо про комах-шкідників? Назвіть найпоширеніших шкідників лісових порід.  

2. Від яких факторів залежить їх життєдіяльність та активність?  

3. Охарактеризуйте зовнішню будову комах (за вибором).  

4. Як за характером пошкоджень можна визначати види комах?  

5. Наведіть приклади заходів боротьби із шкідливими комахами.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

В останнє десятиліття все частіше виникають осередки масового розмноження шкідливих 

комах. Немає жодної частини дерева, яка б не пошкоджувалась ними. За сприятливих умов 

багато з них можуть швидко розмножуватись і досягти великої кількості. Хвоє- та листогризучі 

види при несвоєчасному виявленні та прийнятті заходів з регулювання їх чисельності нерідко 

повністю знищують хвою і листя, суттєво впливають на приріст деревини, загальнобіологічну 

стійкість насадження. Пошкоджують вони також плодові дерева. Тому лісівники повинні знати 

характеристику комах-шкідників, вміти визначати їх за зовнішньою будовою та характером 

пошкоджень для своєчасного застосування заходів боротьби з ними.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Навчальна лабораторія».  

Роботу краще проводити в мішаних насадженнях з використанням фотоапарата. У них мож-

на виявити хвоє- та листогризучих шкідників, шкідників сходів, кори і навіть кореневої системи. 

Юні лісівники поділяються на ланки.  

Завдання.  

1. Виявити шкідників хвойних та листяних порід за характерними пошкодженнями.  

2. Дати характеристику виду  ймовірних шкідників.  

3. Запропонувати заходи боротьби з ними.  

При наближенні до соснових насаджень спостерігаємо побуріння хвої, що прапороподібно 

звисає до низу, а кора втратила свіжість. На деяких ділянках у корі стовбура спостерігаємо 

вигризені ділянки. Такі пошкодження наносить  вершинний короїд. Пригадуємо, що це жук 

завдовжки 2,5-3,7 мм, темнокоричневий, циліндричний. Його личинка завдовжки до 3-4 мм, 

безнога, дещо зігнута, світлокоричнева. Лялечка 3,5-4 мм завдовжки, біла, напівпрозора. 

Зимують жуки, незначна частина личинок і лялечок, які не завершили розвиток до настання 

холодів, під корою. Жуки пробуджуються в першій декаді квітня і поновлюють додаткове 

живлення в ходах. Лет починається наприкінці квітня.  

Для боротьби із вершинним короїдом застосовуються хімічні засоби боротьби.  

Знявши кору з сосни, виявляємо жука вершинного короїда та жовто-зелену гусеницю з 

чорними і білими смугами. Визначаємо, що це гусениця совки соснової з родини совок. Гусениця 

живиться сосною, але інколи може живитися іншими, переважно хвойними породами.  
 

Вихованці гуртка пригадують характеристику совки соснової і засоби боротьби з нею.  
 

Звертаючи увагу на обкільцьовані стовбури та пошкоджену кору, робимо припущення, що 

тут «попрацював» довгоносик сосновий великий. Натрапляємо і на жука завдовжки до 13 мм, 

темнобурого, з трьома вигнутими смугами утвореними жовтими лусочками. Відзначаємо, що 

надкрила ширші за передньоспинку, голова витягнута у довгу головотрубку, на кінці якої 

знаходяться вусики. Екземпляри відловлених жуків забираємо для поповнення колекції шкідників.  

В листяних насадженнях спостерігаємо скелетування листків берези, дуба та інших 

листяних порід. Такі пошкодження наносять травневі хрущі.  
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Спостерігаючи за дубовими насадженнями зауважуємо, що в молодих особин пошкоджені 

бруньки та скелетовані листки, частина із них згорнені та  скручені за допомогою павутини. Такі 

ушкодження наносять гусениці зеленої дубової листовійки. Це метелики з розмахом крил до 2,5 

см. Відшукуємо і брудно-зелених гусениць. На їх спині і по боках помітні чорні щетинконосні 

бородавки. Голова чорно-бура; потиличний щиток зелено-бурий. Лялечка майже чорна.  

У сухих, розладнаних дібровах з терном, глодом, лісовою яблунею спостерігаємо виїдені 

листки та гілки обплетені білою щільною павутиною з утвореними великими гніздами. 

Прогнозуємо, що такі пошкодження наносять гусениці золотогуза.  

У поле зору потрапляє і сам білий метелик з розмахом крил до 4 см і щіточкою червоних 

волосків на кінці черевця. Він спробував сховатися від нас на листі терну колючого. Пригадуємо, 

що гусениці виходять із зимових гнізд під час розпускання бруньок і пошкоджують спочатку їх, а 

потім листя.  

На горизонті з’явився білосніжний, з шовковистим відливом метелик. Не зважаючи на його 

красу пам’ятаємо, що американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury.) - родини Arctiidae, 

поліфаг, пошкоджує понад 300 видів різних трав’янистих, кущових та деревних культур.  

Найбільш небезпечні його гусениці, які повністю об’їдають листя на деревах, оповиваючи 

гілки павутиною. Така дефоліація насаджень призводить до порушення обмінних процесів у 

рослинах та їх ослаблення у підсумку чого знижується врожайність і захисна, декоративна, 

естетична функція насаджень, погіршуються умови існування фауни.  

Гусениці поїдають листя. Шість-вісім гнізд шкідника на плодовому дереві здатні повністю 

його знищити. Карантинний вид.  

Діброви добре зростають на легких сірих лісових ґрунтах. На ділянці дворічних культур дуба 

звичайного знаходимо пошкоджені особини. Виявляємо, що в ґрунті, поблизу його поверхні, 

добре помітні характерні ходи у вигляді розпушених, дещо виступаючих смужок.  

Такі ходи характерні для вовчка звичайного (Gryllotalpa gryllotalpa L.). Доросла комаха до 5 

см, червонувато-бура або сірувато-бура з копальними передніми ногами, вкороченими верхніми 

та добре розвинутими нижніми крилами. Самці можуть літати. На кінці черевця дві довгих церки. 

Личинка схожа на дорослу комаху, але безкрила чи з недорозвинутими крилами. Поширений в 

Україні повсюдно. Завдає великої шкоди, підгризаючи корені в розсадниках, молодих посадках, 

особливо тоді, коли вони закладені на вологих ґрунтах чи поблизу боліт і водоймищ. Зимує 

вовчок у землі на глибині до 1 м.  

Далі вихованці гуртка самостійно проводять дослідження відслідковуючи характерні 

пошкодження хвої та листя, стовбурів дерев’янистих рослин, кореневої системи  прогнозуючи 

за ними шкідників і даючи їм характеристику. При виникненні запитань звертаються до 

керівника гуртка або відшукують інформацію в інтернеті, використовуючи планшети. Під час 

виконання роботи відбирають жуків для поповнення колекції кабінету учнівського лісництва. 

V. Закріплення знань. Прийом «Теоретична практика».  

В процесі закріплення знань гуртківці роблять фото, оформляють практичну роботу. 

Описувати пошкодження та шкідників, що їх спричинили потрібно більш детально. Це дозволить 

краще запам’ятати вивчений матеріал.  

Під час оформлення роботи ведуться консультації та взаємоперевірка досліджень.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи.  

Юні лісівники самостійно підводять підсумки практичної роботи, звертаючи увагу на 

важливість знань та умінь їх використовувати не тільки в лісовому, а й у сільському господарстві. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Arctiidae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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Доводять, що лісова ентомологія - це окрема галузь наукових знань про лісових комах, як 

невід’ємної частини біоценозів і діагностики змін у них.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

 Закінчити оформлення практичної роботи. За характером пошкоджень визначити шкідників 

плодових дерев домашнього саду та запропонувати заходи боротьби з ними. Підготуватися до 

практичної роботи на тему «Обстеження лісонасаджень на ураження хворобами».  

 

Заняття 70  
 

Тема. Практична робота № 28. Обстеження лісонасаджень на ураження хворобами. 

Визначення хвороб деревних рослин. Створення сигнальних постів. Збирання комах для 

доповнення колекції.  

Мета. Вивчити, на науковому рівні, технологію обстеження лісових культур на 

пошкодження хворобами, навчитися візуально визначати хвороби деревних рослин, створити 

сигнальні пости в місцях найбільш ймовірного виникнення хвороб, узагальнити знання про заходи 

боротьби з ними. Зібрати шкідливих комах та рослинні екземпляри, уражені хворобами, для 

поповнення колекції класу учнівського лісництва. Виховувати у юних лісівників екологічну 

грамотність та уміння вчитися впродовж життя.  

Обладнання. Карта-схема лісових кварталів лісництва, компаси, збільшувальні прилади 

(лупи), записники, пакети, фотоапарати.  

Базові поняття та терміни. Хвороби деревних рослин та заходи боротьби з ними, 

технологія обстеження, сигнальні пости, шкідливі комахи, колекція.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Повідомлення теми, мети, об’єктів та предметів дослідження, маршруту руху. 

Перевірка готовності юних лісівників до проведення заняття.  

Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда. Прийом «Ажурна пилка».  

1. Назвіть науку, яка вивчає хвороби рослин.  

2. В чому виражається процес захворювання рослин?  

3. Які хвороби розрізняють фітопатологи?  

4. Дайте характеристику неінфекційним захворюванням.  

5. Які інфекційні хвороби вам відомі? За якими критеріями їх можна визначити?  

6. Перерахуйте найпоширеніші заходи боротьби із хворобами.  

7. Пригадайте найпоширеніших шкідників лісових культур.  
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Хвороби, як і шкідники, порушують фізіологічні функції в рослинах, що виражається в 

морфологічних відхиленнях від нормального стану тканин і органів, їх відмиранням або 

всиханням всієї рослини.  

Супроводжуються вони зниженням продуктивності рослин, розпадом деревостану або його 

загибеллю.  

Щоб попередити цей процес потрібно знати найпоширеніші хвороби рослин, 

характеристику їх збудників та вміти застосовувати заходи боротьби з ними.  

Найчастіше хворіють рослини, пошкоджені комахами. Тому, на сьогоднішньому занятті ми 

не тільки узагальнимо знання про них, а й зберемо, по можливості, екземпляри для поповнення 

шкільної колекції.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Навчальна лабораторія».  
 

4.1. Ознайомлення з планом та виконання роботи.  
 

Вихованці гуртка діляться на групи. Практична робота виконується у мішаних лісових 

масивах. Якщо лісові масиви розташовані на великій відстані від школи – заняття можна 

провести у полезахисній лісосмузі або в шкільному саду.  

План проведення практичної роботи.  

1. Визначити квартал для проведення досліджень.  

2. Оглянути деревні й чагарникові насадження, визначити особини, пошкоджені хворобами.  

3. Відмітити характер пошкодження.  

4. Визначити найбільш поширені неінфекційні хвороби такі як: нестача або надлишок 

вологи в ґрунті, порушення живлення, надлишок солей, всихання та опадання листків, пожовтіння 

та опадання хвої, пошкодження промисловими викидами, вітровал тощо.  

5. У стиглих насадженнях відшукати хвороби, що викликають виникнення гнилі деревини  

стовбура - трутовики: несправжній, кленовий, сірчано-жовтий, справжній.  

6. Визначити хвороби хвої та листків: плямистість і світло-коричневу плямистість листків, 

борошнисту росу та антракноз дуба, іржу хвої сосни і ялини, іржу берези, звичайне шютте сосни, 

соснового вертуна, пагонів рак молодих насаджень та інші.  

Вихованці гуртка, отримавши план, приступають до виконання роботи, використовуючи при 

необхідності збільшувальні прилади та фотоапарати.  

Рослини, уражені хворобами, для виготовлення гербарію та комахи збираються під час 

виконання роботи.  

Спостеження вивчаються та занотовуються у записники. У плані подані хвороби, які 

легко визначити візуально та описати їх на практиці. Проте, кожен керівник гуртка може 

розробити власний план.  

Під час виявлення і вивчення хвороб, гуртківці також збирають шкідників деревних рослин.  
 

4.2. Створення сигнальних постів. Інформація керівника гуртка.  
 

Для ефективного захисту лісових культур від хвороб та шкідників потрібні постійні 

спостереження за їх станом і своєчасне виявлення хвороб та шкідників, попередження або 

зниження нанесеної ними шкоди. В результаті обліку осередків хвороб та шкідників можна не 

тільки визначити ступінь їх поширення і оцінити збитки, але й отримати дані для прогнозування.  

Якраз такі спостереження проводять сигнальні пости.  
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Вони розміщуються в різних типах лісу; борах, суборах, сугрудах, грудах. Для 

лісопатологічного дослідження у визначених кварталах закладаються пробні площі по діагоналях 

або у шахматному порядку.  

Визначається кількість пошкоджених дерев, якщо такі є, і орієнтовне поширення хвороби 

або шкідника.  

Детальні обстеження проводять протягом сезону в чотири періоди: після таяння снігу 

протягом 1-3 тижнів, через 1,5 місяця після першого обстеження, у липні-серпні, в кінці вересня – 

на початку жовтня. В період після таяння снігу можна виявити поширеність хвороб типу шютте і 

пагонового раку та інші.  

Сигнальні пости учнівського лісництва створюються за принципом добровільної участі, на 

невеликій відстані від населеного пункту.  

Бажано вибирати квартали із найбільшою ймовірністю появи шкідників та хвороб: біля 

промислових підприємств, автошляхів, залізничних колій, у заболоченій місцевості тощо.  

Для активного спостереження за появою хвороб та шкідників, прогнозування виникнення 

їх епіцентрів, на базі учнівського лісництва створюються сигнальні пости у найбільш 

поширених типах лісу.  

V. Закріплення знань. Прийом «Лісівнича лабораторія».  

Вихованці гуртка оформляють результати досліджень, звітують про виконання плану 

практичної роботи, діляться матеріалами досліджень, демонструють колекцію зібраних комах-

шкідників та уражених хворобами деревних рослин, формують сигнальні пости. Пропонують 

заходи боротьби із хворобами лісових культур.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи. Прийом «Колективна робота». 

Підводячи підсумки, юні лісівники роблять висновки про те, що під час виконання 

практичної роботи їм вдалося закріпити знання про хвороби лісових культур та заходи боротьби з 

ними, засвоїти технологію обстеження лісових культур на пошкодження хворобами, навчитися 

візуально визначати хвороби деревних рослин, створити сигнальні пости в місцях найбільш 

ймовірного виникнення хвороб. Зібрати шкідливих комах та пошкоджені рослини для поповнення 

колекції класу учнівського лісництва.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготуватися до захисту виконаних навчальних проектів та до виконання практичної 

роботи на тему «Біологічний метод боротьби зі шкідниками».  

 

Заняття 71  
 

Тема. Практична робота № 29. Біологічний метод боротьби зі шкідниками лісових 

культур. Захист навчальних проектів.  

Мета. Узагальнити знання про біологічний метод боротьби зі шкідниками. Показати 

значення в природі та лісовому господарстві комах-паразитів і хижаків, мікроорганізмів 

(біопрепарати), фітонцидних рослин, рослин-репелентів, приваблювання деяких тварин (птиці, 

гризуни, їжаки і т.п.), навчитися застосовувати лісівничі, агротехнічні та біологічні заходи на 

практиці. Виховувати у юних лісівників компетентності в природничих науках і технологіях.  

Обладнання. Виконані навчальні проекти, методичка «Рекомендації по штучному 

переселенню рудих лісових мурах», комп’ютерне забезпечення, лопати, фанерні ящики, мішки, 

рукавиці, карта-схема базового лісництва.  
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Базові поняття та терміни. Шкідники, біологічний метод, лісівничі та агротехнічні захо-

ди, комахи-паразити, фітонцидні рослини, рослини-репеленти, біопрепарати, руді лісові мурахи.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. Практична робота.  

Структура заняття 

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Повідомлення теми, мети заняття. Перевірка готовності до виконання практичної роботи, 

визначення маршруту руху.  

Інструктаж з БЖД.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Фронтальна бесіда.  

1. Назвіть найпоширеніших шкідників лісу.  

2. На які групи поділяються шкідники лісу?  

3. Класифікуйте хвоє- та листогризучих шкідників.  

4. Охарактеризуйте групи шкідників підземних частин рослин.  

5. В яких природних зонах України найчастіше спостерігаються осередки масового 

розмноження шкідників?  

6. Які методи та засоби боротьби зі шкідниками вам відомі?  

7. Які рослини називаються репелентами?  

8. Дайте характеристику біологічних методів боротьби зі шкідниками.  

9. Як ви вважаєте, з якою метою відбувається переселення лісових мурах?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Захист лісів від шкідників і хвороб є найважливішим державним завданням. Виконання лісо-

захисних вимог обов’язкове при проведенні лісокультурних, лісогосподарських робіт, які направ-

лені на вирощування здорових високопродуктивних насаджень і на їх раціональне використання.  

Для виконання цих вимог ми повинні знати найголовніших шкідників лісу і вміти боротися з 

ними з використанням різних методів та заходів боротьби. Одними із ефективних методів є 

біологічні. На сьогоднішньому занятті ми закріпимо знання про них і навчимося  використовувати 

біологічні методи боротьби зі шкідниками на практиці.  

ІV. Виконання практичної роботи. Прийом «Теоретична практика».  
 

4.1. Вступне слово керівника гуртка.  
 

Під час сьогоднішнього заняття заплановано заслуховування проектів на теми 

«Представники класу комах у системі тваринного світу» й «Головні шкідники лісу та їх 

характеристика». Пропоную їх заслухати, так як при проведенні підсумкового заняття будуть 

презентовані  проекти на інші теми. Вам відомо, що  біологічні методи боротьби зі шкідниками 

передбачають п’ять способів: використання комах-паразитів і хижаків, мікроорганізмів 
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(біопрепарати), фітонцидних рослин, рослин-репелентів, приваблювання деяких тварин (птиці, 

гризуни, їжаки і т.п.). До цього методу можна віднести лісогосподарські та агротехнічні заходи.  
 

Які прийоми використовується при їх застосуванні?  
 

Всі способи біологічних методів є дієвими. Вихованці гуртка приваблювали птахів, створю-

ючи штучні гніздівлі та годівнички, спостерігали за роботою сонечок, розселяли мурашники.  

Під час виконання практичної роботи ми знову будемо розселяти рудих лісових мурах.  
 

4.2. Захист навчальних проектів.  
 

Проводиться за загальновизначеним планом. На запитання, обговорення, оцінювання та 

пропозиції пропонується відвести мінімум часу.  
 

4.3. Виконання практичної роботи.  
 

Перед виконанням роботи, гуртківці ознайомлюються з «Рекомендаціями по штучному 

переселенню рудих лісових мурах», в яких записано, що штучні переселення відбуваються з 

метою:  

а) вивезення мурашників із суцільних лісосік, зон затоплення для порятунку від загибелі;  

б) стимулюючого донорства перенаселених комплексів для активізації їхнього зростання і 

запобігання стагнації;  

в) сприяння реколонізації мурахами, раніше втрачених ними територій, після припинення дії 

там згубних для мурашок (зокрема антропогенних) чинників;  

г) переселення у чинні осередки шкідників лісу;  

д) заселення насаджень з метою підвищення їх біологічної стійкості й поліпшення умов 

зростання. Мурашки можуть використовуватися як самостійний чинник чи як компонент реміз в 

комплексі методів захисту лісу.  

Переселення розпочинається з виявлення маткового гнізда із застосуванням переселення 

відводками з куколками крилатих особин. Маточкове гніздо поділяється лопатою зверху донизу з 

південної частини. Відводки перевозяться в щільній, добре закритій тарі (фанерних ящиках, 

бочках, контейнерах). Тара не повинна бути герметичною. На відстані трьох кілометрів допуска-

ється транспортування в мішках.  

Мурашники бажано переселяти у хвойні насадження, так як у борах менше птахів та їх 

шкідників. Приживлюваність мурах краща, якщо умови проживання на місці заселення подібні до 

попередніх. Не бажано поселяти в низинах з великим зволоженням, а також на ділянках із 

недостатнім ґрунтовим покривом та високим заляганням материнських порід. Мурашники 

розміщують так, щоб значну частину дня їх обігрівало сонячне проміння. Місце під мурашник 

попередньо не підготовляють. При переселенні важливо правильно вибрати вид комах.  

Не можна поселяти поруч їх різні види, бо серед них розпочнеться міжвидова боротьба.  

Відводки бажано розміщувати групами по 3-5 штук через 10-15 м, зберігаючи середню 

щільність 4-6 гнізд на один гектар.  

Гнізда, з яких відбиралися відводки, засипають землею, формують конус.  

Вихованці гуртка, розподілившись на групи, приступають до виконання практичної 

роботи. В цьому випадку розселення мурашників проводиться на невеликих лісових ділянках у 

межах одного-двох кварталів.  

V. Закріплення знань. Прийом «Колективна робота».  
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На закріплення знань юні лісівники перераховують пункти рекомендацій щодо штучного 

переселення рудих лісових комах, дають фізико-географічну характеристику місцевості, на яку 

вони переселили мурах, зауважують, чи траплялися їм під час виконання роботи інші види комах.  

VІ. Підведення підсумків практичної роботи. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка підсумовують проведену роботу роблячи висновки про дотримання 

правил переселення рудих лісових мурашок, значення проведеної роботи для лісового 

господарства. На карті-схемі лісництва відзначають місця новостворених мурашників.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Підготуватися до підсумкового заняття та захисту навчальних проектів, повторити матеріал 

про вимоги до ведення документації.  

 

Заняття № 72  
 

Тема. Підсумкове заняття. Оформлення результатів спостережень за 

представниками рослинного і тваринного світу. Презентація навчальних проектів.  

Мета. Підсумувати вивчений матеріал, узагальнити знання уміння та навички вихованців 

гуртка, оформити необхідну документацію, заслухати презентації навчальних проектів, провести 

профорієнтаційну роботу на лісогосподарські спеціальності. Відібрати кращі навчальні проекти 

для продовження науково-дослідницької роботи. Виховувати громадянську позицію та 

спрямувати юних лісівників на досягнення мети.  

Обладнання. Підручники, посібники, довідники, енциклопедії, конспекти, матеріали ЗМІ,  

гербарії, колекції, комп’ютерне забезпечення, інформація про роботу місцевого 

лісогосподарського підприємства, обласного Управління лісового та мисливського господарства.  

Базові поняття та терміни. Результати спостережень, наукові проекти, 

профорієнтаційна робота, інформація про роботу.  

Тип заняття. Узагальнення знань, умінь та навичок. Підсумкове заняття. (Прим. 

Підсумкове заняття можна провести у різних формах: круглий стіл, науково-практична 

конференція, «Лісові вечорниці» тощо).  

Структура заняття  

І. Організаційний етап.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

V. Закріплення знань.  

VІ. Підведення підсумків заняття.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Хід заняття  

І. Організаційний етап.  

Привітання. Оголошення теми, мети та етапів заняття, перевірка готовності юних лісівників 

до його проведення, забезпечення необхідним роздавальним та дидактичним матеріалом.  

На заняття бажано запросити науковців та фахівців базового лісогосподарського 

підприємства. Під час презентацій проектів, проведенні диспутів можна заслуховувати матеріали 

фенологічних спостережень, проведеної пошукової, дослідницької роботи.  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда.  
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1. Які теми розглядалися під час занять протягом року, семестру?  

2. Які із них вам найбільше сподобалися?  

3. Визначте недоліки, що траплялися під час проведення теоретичних занять, екскурсій, 

практичних робіт.  

4. Внесіть свої пропозиції по покращенню роботи гуртка.  

5. Хто із вас і яким чином мріє пов’язати своє життя з лісовим господарством?  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

В нашій державі лісівництву надається особливе значення. Це видно із турботи про ліс, 

поглибленої уваги до процесів лісорозведення та лісовідновлення, охорони навколишнього 

середовища. Великого значення надається й питанню  підготовки фахівців лісогосподарських 

спеціальностей. Протягом дворічного навчання ви отримали необхідні мінімальні знання з 

лісівництва, дендрології, лісової типології, екології та інших дисциплін, які зможете, при потребі, 

використати не тільки в лісовому і сільському господарстві, але й у домашньому господарстві та 

побуті. Під час сьогоднішнього заняття ми заслухаємо і обговоримо навчальні проекти, закріпимо 

вміння вести необхідну документацію, визначимо теми для продовження наукових досліджень.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Круглий стіл».  
 

4.1. Захист навчальних проектів на теми: «Характеристика основних груп і типів 

хвороб рослин», «Класифікація та характеристика методів і засобів захисту лісових 

насаджень від хвороб».  
 

Гурток ділиться на групи: лісівників, екологів, фітопатологів та ентомологів. Учасники кожної 

групи відповідають за свій напрямок у лісівництві.  

Захист навчальних проектів розпочинається добровільно. Якщо навчальний проект 

груповий - його можуть презентувати декілька гуртківців. При характеристиці основних груп і типів 

хвороб рослин, бажано розкрити ті типи і групи хвороб, які не розглядалися під час занять гуртка 

або виникли нещодавно і не набули вагомого поширення.  

Класифікуючи та характеризуючи методи і засоби захисту лісових насаджень від хвороб, 

потрібно більше уваги звернути на хімічні та біологічні методи, так як, наприклад, для захисту від 

деяких хвороб хімічні засоби захисту рослин не розроблені, суттєво зменшилося і використання 

трихограми, дуже рідко при плановому лісовідновленні та лісорозведенні використовуються 

рослини-репеленти тощо.  

Обговорюючи заслухані проекти, юні лісівники відповідають на ті їхні запитання, на які не 

зміг дати відповіді виконавець проекту, також вони вносять свої зауваження й пропозиції. Проекти 

оцінюють члени комісій. Оцінюючи навчальний проект, відзначають правильність його 

оформлення щодо вимог до робіт МАН України та МЛА (Малої лісової академії).  
 

4.2. Оформлення результатів спостережень за представниками рослинного і 

тваринного світу. Прийом «Домашні заготовки».  
 

Для удосконалення умінь оформлення документів можна попросити вихованців гуртка 

оформити звіти про екскурсії, щоденники фенологічних спостережень, пошукової та науково-

дослідницької роботи.  

При виконанні наукової роботи, щоденники, журнали спостережень та  дослідів, а також фо-

тодокументи виконують роль підтвердження проведених досліджень і виставляються в додатки.  
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Перед початком оформлення результатів потрібно повторити вимоги до оформлення 

щоденників та робіт на конкурс-захист МАН і МЛА, які включають такі пункти.  

Оформлення щоденників:  

1. Дослідження проводяться як ланками так і індивідуально. На обкладинці щоденника 

записується назва гуртка, рік досліджень.  

1-ша сторінка. Ланка, ланковий, тема досліду, культура, сорт. У лісовому господарстві вка-

зується вид, бажано звернути увагу на екотип деревних рослин, що переважає в насадженнях.  

2-га сторінка. План проведення досліджень.  

3-тя сторінка. Фенологічні спостереження в ході досліду.  

4-та сторінка. Висновки за результатами досліду.  

5-та сторінка. Перелік умінь і навичок, яких юні лісівники набули під час виконання 

практичної роботи.  

У щоденнику обов’язково описується методика проведення дослідження.  

Під час підготовки й оформлення наукової роботи для участі в конкурсах-захистах 

вихованці гуртка мають дотримуватися певних вимог:  

а) робота, що подається на розгляд журі, виконується державною мовою;  

б) дослідницька робота складається з титульної сторінки, «Змісту», «Основної частини» 

(розділи і підрозділи), «Висновків та пропозицій», «Списка використаної літератури» 

(бібліографія), «Додатків» (якщо вони є); також додається «Відгук на науково-дослідницьку 

роботу» від її керівника та тези.  

Об’єм науково-дослідницької роботи, запропонованої до захисту в конкурсах МАН або МЛА, 

повинен складати 20 сторінок (без додатків).  

Доречно, щоб складові частини роботи були розділені:  

- вступ - 2 сторінки;  

- основна частина - 15-16 сторінок;  

- висновки – 1 сторінка.  

Якщо в роботі є рекомендації - то основна частина повинна бути зменшена на одну 

сторінку. Бажано, щоб близько 60% роботи складали власні дослідження.  

У списку використаної літератури має бути заявлено не менше 26 джерел. Такі ж вимоги 

стосуються виконання навчальних проектів. Вивчивши вимоги до оформлення документації, 

вихованці гуртка приступають до виконання практичної роботи.  

V. Закріплення знань. На закріплення знань гуртківці діляться враженнями про виконані 

навчальні проекти, проводять взаємоперевірку оформлення документації із зауваженнями та 

пропозиціями, виправляють помилки.  

VІ. Підведення підсумків заняття. Прийом «Робимо висновки».  

Вихованці гуртка підводять підсумки не тільки сьогоднішнього заняття, а й роботи протягом 

року, зауважують, які знання, уміння і навички вони отримали в процесі відвідування занять, 

вносять свої пропозиції по удосконаленню роботи не тільки гуртка юних лісівників, але й дія-

льності учнівського лісництва в цілому. Керівниками гуртка та лісництва пропозиції приймаються.  

Кращі навчальні проекти, пошукові, дослідницькі, науково-дослідні роботи відзначаються 

грамотами і дипломами, які вручаються керівниками школи та лісогосподарського підприємства.  

VІІ. Завдання для саморозвитку та самовдосконалення.  

Продовжувати проводити фенологічні спостереження, при бажанні виконувати наукові 

роботи, налагодивши зв’язки з науковцями, що спеціалізуються в обраному профілі.  
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Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні масові еколого-

натуралістичні заходи з участю дітей, учнівської і студентської молоді 

(науково-освітні проекти, конкурси, акції, турніри, олімпіади, 

чемпіонати, фестивалі, конференції, збори і зльоти, форуми, 

виставки, кампанії, експедиції, походи, естафети та ін.)  
 

(Примітка: в переліку зазначених юннатівських заходів щорічно відбуваються 
зміни внаслідок припинення окремих із них та оголошення нових. Положення й Умови 
проведення заходів див. на сайті Національного ЕНЦУМ МОН України за посиланням: 
https://nenc.gov.ua/?page_id=664 )  

 

- «IntelЕко Україна» - національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів «Intel ISEF 2018»;  

  
- Міжнародний конкурс «Календар GLOBE»;  
 

- Міжнародний еколого-мистецький пленер «Діалог з природою»;  
 

- Національний етап Міжнародного конкурсу INFOMATRIX в Україні;  
 

- Національний етап міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності 
«Енергія і середовище – 2018»;  

 

- Національний етап ХІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості 
«Загадкове життя домашніх улюбленців», Вроцлав (Польща);  

 

- Всеукраїнський турнір юних натуралістів;  
 

- Всеукраїнський турнір юних хіміків;  
 

- Всеукраїнський турнір юних біологів;  
 

- Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників;  
 

- Всеукраїнські GLOBE Ігри;  
 

- Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт-2018»;  
 

- Природнича школа учнівської молоді;  
 

- Всеукраїнська екологічна олімпіада наукових проектів з охорони довкілля «DreamEco»;  
 

- Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик»;  
 

- Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
(відділення хімії і біології, екології та аграрних наук);  

 

- Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-
натуралістичного напряму;  

 

- Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста»;  
 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «День рослин Epso»;  
 

https://nenc.gov.ua/?page_id=664
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- Всеукраїнські збори науково-природничого комплексу «Екологос»;  
 

- Збір лідерів Дитячого екологічного парламенту на базі Всеукраїнського профільного 
табору «Юннат»;  

 

- Зліт юних дослідників-природознавців на базі Всеукраїнського профільного табору 
«Юннат»;  

 

- Всеукраїнський фестиваль шкільних юнацьких секцій природоохоронної роботи (ТОП);  
 

- Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух «Зелена естафета»;  
 

- Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти;  

 

- Всеукраїнський зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти;  

 

- Всеукраїнський конкурс «Земля - наш спільний дім»;  
 

- Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань;  
 

- Форум юних екологів України;  
 

- Всеукраїнська експедиція-практикум і польові збори команд юних екологів;  
 

- Всеукраїнська експедиція-практикум і польові збори команд юних ботаніків;  
 

- Всеукраїнська експедиція-практикум і польові збори команд юних зоологів;  
 

- Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад»;  
 

- Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний 
дослідник»;  

 

- Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»;  
 

- Всеукраїнська акція «День натураліста» (заочно) на місцях;  
 

- Всеукраїнський родинний конкурс «Дідух»;  
 

- Всеукраїнський конкурс - огляд внутрішнього озеленення приміщень закладів освіти 
«Галерея кімнатних рослин» (заочно);  

 

- Всеукраїнська щорічна фенологічна кампанія «Вишнева Україна»;  
 

- Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток»;  
 

- Всеукраїнський конкурс учнівських навчально-дослідних земельних ділянок;  
 

- Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»;  
 

- Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну;  
 

- Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи»;  
 

- Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій (за участю переможців) Всеукраїнської 
дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток»);  
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- Всеукраїнський хакатон для учнівської молоді «X REALITY HACK 2019»;  
 

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань»;  
 

- Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності»;  
 

- Всеукраїнський родинний конкурс «Секрети великоднього хліба»;  
 

- Всеукраїнський конкурс «Вишиванка дитячими руками»;  
 

- Всеукраїнський еколого-мистецький фестиваль «Лендарт весна - 2019»;  
 

- Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країно - Україно!»;  
 

- Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках»;  
 

- Всеукраїнські природоохоронні акції: «День Землі», «День Довкілля», «До чистих джерел», 
«Ліси для нащадків», «Птах року», «Годівничка» (заочно);   

 

- Всеукраїнські трудові акції суспільно корисної роботи «Турбота молоді тобі, Україно»: 
«Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Парад квітів біля школи», «Кролик», 
«Юннатівський зеленбуд» (заочно);  

  
- Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит» (заочно);  
 

- Всеукраїнські щорічні конкурси «Новорічна композиція» та «Український сувенір»;  
 

- Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея»;  
 

- Екологічний конкурс «Вчимося заповідувати»;  
 

- Всеукраїнський турнір «Юний бджоляр»;  
 

- Всеукраїнська виставка голубів та птиці;  
 

- Обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини»;  
 

- Обласна дитяча науково-практична конференція виконавців учнівських науково-
дослідницьких робіт під керівництвом науковців в галузях біології, біохімії, екології, сільського та 
лісового господарства;  

 

- Обласний збір юннатів Хмельниччини (секції: юні лісівники, юні екологи, юні зоологи, юні 
рослинники та ін.).  
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ПІСЛЯМОВА  
 

Навчально-методичний посібник «Юні лісівники - майбутні господарі лісів Батьківщини» 

відомого поліського педагога-новатора Миколи Андрійовича Зведенюка, ентузіаста юннатівського 

руху, автора навчальної програми гуртка «Юні лісівники» і навчальних видань «Живі смарагди 

Шепетівщини», «Ліси Хмельниччини» та співавтора методичного посібника для керівників 

учнівських лісництв, написаний у контексті актуальності творення нової української школи, 

інтеграції позашкільної і загальної середньої освіти й застосування інноваційних технологій 

STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей дітей шкільного віку і учнівської молоді, 

проблематики практичної реалізації педагогами закладів освіти спільно з лісівниками 

інноваційних ідей лісової педагогіки. У посібнику особлива увага приділена тематиці національно -

патріотичного виховання підростаючого покоління юннатівськими формами роботи й 

профорієнтації юних лісівників на лісогосподарські професії та шляхи їх здобування.  

Автор змістовно розкрив педагогам-натуралістам можливості книготворення на прикладі 

власного багаторічного педагогічного досвіду і запропонував свої творчі напрацювання у форматі 

розробок планування й проведення навчальних теоретичних і практичних занять з юними 

лісівниками на базі школи та її базового лісогосподарського підприємства, організації і 

проведення дитячої дослідницько-експериментальної роботи та індивідуального або 

колективного виконання, написання і захистів науково-дослідницьких робіт на лісознавчу 

тематику під керівництвом науковців та висококваліфікованих фахівців лісового госпдарства.  

Також автор надає можливості творчо працюючим педагогам враховувати особливості 

дитячого контингенту гуртка і раціонально використовувати його напрацювання, змінюючи 

електронний варіант розробок, їх формат і зміст, доповнювати навчальні заняття власними 

творчими розробками, ігровими моментами (фізкульт-хвилинки, брейн-ринги, еко-дискотеки, 

тести, конкурси й турніри знавців, розгадування загадок, ребусів, кросвордів, шарад), виконанням 

фото, малюнків, тематичних віршів, пісень, вистав і зустрічами з цікавими людьми та ін.   

Цей посібник має посісти важливе місце у навчально-методичному забезпеченні 

юннатівського напрямку роботи з учнями у закладах освіти і відіграти значну роль у справі 

розвитку еколого-натуралістичного книготворення навчального й науково-методичного змісту, 

створення творчими педагогами-натуралістами на основі власного педагогічного досвіду та  

особистих напрацювань нових збірників програм гуртків, а до них - авторських і колективних 

тематичних посібників, підручників, довідкових видань тощо. Кожне таке  нове творче освітянське 

видання навчального та методичного змісту має вже критично враховувати всі кращі й дискусійні 

сторони цього Посібника і бути ще змістовнішим, цікавішим, якіснішим та кориснішим за нього, 

щоб користуватись непересічним попитом у освітян і здобувачів освіти всієї України.  

 

      В.В. Вербицький, д.п.н., професор, директор  

  Національного еколого-натуралістичного

  центру учнівської молоді МОН України,  

  Заслужений працівник освіти України.  
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