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АНАЛІЗ ТИПІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ 
ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ ВОДОЗБОРУ 

РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Анотац ія. У  статті наведено результати дослідження типів лісорослинних умов місцезростання та біорізноманіття лісів 
водозбору річки Сіверський Донець. Типологічний аналіз лісів проводили згідно методики української школи лісової 
типології. Коротко наведено характеристику річки Сіверський Донець. На основі бази даних ВО «Укрдержліспроекту» 
проведено детальний аналіз типів лісорослинних умов та деревних порід. Кількість головних порід за трофотопами 
представлена наступним чином: у борах - 7 шт., суборах - 23 шт., сугрудах - 31 шт., грудах - 45 шт. Складено 
класифікацію всіх виділених типів лісу лісовпорядниками, які представлені на території водозбору річки Сіверський 
Донець. Їх кількість наступна: в борах - 3 шт., суборах - 6 шт., сугрудах - 11 шт., грудах - 12 шт. Визначено походження 
соснових і дубових деревостанів у різних типах лісорослинних умов. Рекомендується використати результати роботи в 
навчальному процесі.
К лю чові слова: бір, субір, сугруд, груд, класифікація типів лісу, річка Сіверський Донець, дуб звичайний, сосна 
звичайна.
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грудах - 12 шт. Определены происхождения сосновых и дубовых древостоев в различных типах лесорастительных 
условий. Рекомендуется использовать результаты работы в учебном процессе.
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Постановка проблеми. Басейновий принцип управ
ління природними ресурсами в світовій практиці почав 
розвиватися на межі ХІХ-ХХ століть, коли були реалізо
вані перші моделі сумісного використання водних і 
земельних ресурсів у водозбірних басейнах. Вони знай
шли вираження у законі про Відновлення денудованих 
земель у Франції (1882 р.), в США - в законі Вікса, який 
регламентує придбання урядом денудованих і вируба
них земель, що впливають на стік судноплавних річок 
(1911 р.), в Австралії -  у документах Ради з охорони 
водозбірних басейнів (1938 р.). У першій половині 
ХХ століття стали створюватися басейнові ради (комітети, 
комісії) з метою збалансованого управління водними 
ресурсами на водозборах. Спочатку в 1930-х роках, 
вони створювалися в США у басейнах р. Теннесі. У 1960
1970 роках басейновий принцип набув поширення в 
Європі для управління водокористуванням в Англії, 
Франції та інших країнах. Такий підхід досить широко 
застосовується в США і Канаді, знаходить прихильників 
Білорусії та Росії. На цей час ведення лісового госпо
дарства з урахуванням водозборів рік є однією з найак
туальніших проблем лісової галузі України [1, 2].

Сіверський Донець - річка найбільша притока Дону. 
Бере свій початок на південних схилах Середньоруської 
височини, далі тече територією Харківської, Донецької 
і Луганської областей України. Долина річки майже по 
всій її довжині часто асиметрична з високими правими і 
пологими лівими схилами. Заплава у верхів'ї завширшки 
0,5-0,8 км, нижче розширюється до 3-4 км [3].

Аналіз останніх досл іджень і публікацій. Питан
ням типологічної структури річки Сіверський Донець при
свячено цілу низку праць провідних науковців, зокрема:
В.П. Ткач (1999), І.С. Нейко (2005), В.В. Горошко (2012),
В.В. Назаренко (2013), Л.І. Ткач, О.Б. Бондар (2015) 
[9, 6, 4, 5, 11].

Мета статті. Проведення аналізу сучасного стану ти
пів лісорослинних умов та біорізноманіття лісів водозбору 
річки Сіверський Донець.

Методика дослідження. Для проведення детального 
аналізу типів лісорослинних умов та біорізноманіття лісів 
з бази даних ВО «Укрдержліспроекту» було відібрано

квартали лісу, які входять у водозбір. Межі водозборів 
визначено за допомогою програми MapInfo Professional
12.5 та векторної карти України. Типологічний аналіз лісів 
проводили згідно методики української школи лісової 
типології [7, 8]. Розподіл деревних порід за трофотопами 
досліджували за умови, якщо площа однієї породи стано
вить більше 50 га.

Основні результати дослідження. Площа лісів 
водозбору річки Сіверський Донець у межах Лівобереж
ного Лісостепу становить 176907,1 га.

У структурі лісового фонду за типами лісорослинних 
умов (ТЛУ) досліджуваного об'єкта переважають груди 
(71,3%) та субори (17,9%), частка сугрудів становить - 
6,3% і борів - 4,5 % (рис. 1).

У межах гігротопів переважають свіжі (78,8%) і сухі 
(16,9%) умови, частка дуже сухих, вологих, сирих та 
мокрих умов становить лише 4,3%.

В останні три десятиліття в лісовпорядкуванні успішно 
впроваджуються методи лісотипологічного аналізу лісо
вих земель. Вдосконалення ведення, планування та орга
нізації лісового господарства має базуватися на лісоти- 
пологічних засадах. Це визначає необхідність подаль
шого поглиблення досліджень лісів для об'єктивної їх 
типізації [10].

Кожен тип лісорослинних умов представлений різною 
кількістю типів лісу. Серед них у борах представлено 
трьома, суборах - шістьма, сугрудах - одинадцятьма та 
грудах - дванадцятьма типами лісу. Загалом виділено 
32 типи лісу (табл. 1).

Результати аналізу сучасного стану деревних порід 
на водозборі річки Сіверський Донець свідчать, що в 
лісах Держлісагентства дуб звичайний займає - 64,9% 
їхньої площі, сосна звичайна - 24,3% і решту - 10,8%, 
займають інші (табл. 2).

Проаналізуємо окремо кожну із представлених груп 
типів лісорослинних умов місцезростання які представ
ленні на дослідному об'єкті.

Бори: У лісовому фонді водозбору річки Сіверський 
Донець, який знаходиться в розпорядженні Держліс- 
агентства України, бори становлять 4,5% земель вкритих 
лісовою рослинністю. За рівнем вологості серед борів

Рис. 1. Розподіл площі л ісового фонду водозбору р. С іверський Донець за трофотопами, %

Таблиця 2
Розподіл площі вкритих л ісовою  рослинністю  земель за породами, га

№
п/п

Назва деревної породи
Площа, га

га %

1 Біла акація 2499,9 1,4

2 Вільха чорна 1599,8 0,9

3 Дуб звичайний 114763,3 64,9

4 Клен гостролистий 1833,4 1,0

5 Осика 2910,3 1,6

6 Сосна звичайна 43070,5 24,3

7 Ясен звичайний 4369,5 2,5

8 Сума інших порід 5860,4 3,3

Всього 176907,1 100,0



Таблиця 1
Класиф ікація усіх  типів л ісу  на водозборі р. С іверський Донець

№ Назва типів л ісу Індекси типів л ісу
Площа

га %

1 Дуже сухий сосновий бір А0-С 4,9 0,003

2 Сухий сосновий бір А,-С 1574,0 0,89

3 Свіжий сосновий бір А,-С 6309,2 3,57

4 Сухий дубово-сосновий субір Вг дС 2658,9 1,50

5 Свіжий дубово-сосновий субір В2-дС 28559,6 16,14

6 Вологий дубово-сосновий субір В3-дС 351,6 0,20

7 Вологий заплавний осокоровий субір В3-Т3 90,5 0,05

8 Сирий дубово-сосновий субір В4-дС 46,5 0,03

9 Мокрий березово-сосновий субір В5-бС 1,7 0,001

10 Суха еродована пакленова судіброва Сг кпДе 1069,5 0,60

11 Свіжа дубова судіброва С2-Д 1087,4 0,61

12 Свіжа еродована липова судіброва С2-лДе 730,7 0,41

13 Свіжий липово-дубово-сосновий сугруд С2-л-дС 5557,6 3,14

14 Свіжа заплавна судіброва С2-Дз 751,6 0,42

15 Волога кленово-липова судіброва С3-к-лД 262,7 0,15

16 Вологий липово-дубово-сосновий сугруд С3-л-дС 441,9 0,25

17 Волога заплавна судіброва С3-Дз 385,5 0,22

18 Сирий чорновільховий сугруд С4-Влч 710,8 0,40

19 Сирий тополево-вербовий сугруд С4-тВ 47,0 0,03

20 Мокрий чорновільховий сугруд С5-Влч 101,1 0,06

21 Суха берестово-пакленова діброва Р г бр-кпД 117,3 0,07

22 Суха кленово-липова-діброва Р1-к-лД 24515,7 13,86

23 Свіжа кленово-липова-діброва Р,-к-лД 96188,9 54,37

24 Свіжа липово-ясенова діброва Р,-л-яД 0,6 0,0003

25 Свіжа заплавна берестово-пакленова діброва Р 2-бркпД 229,7 0,13

26 Волога кленово-липова діброва Р3-к-лД 439,9 0,25

27 Волога липово-ясенова діброва Р3-л-яД 978,9 0,55

28 Волога заплавно-берестово-пакленова діброва Р3-бр-кпДз 3028,9 1,71
29 Сирий чорновільховий груд Р.-Влч 490,6 0,28

30 Сирий заплавний тополево-вербовий груд Р4-тВз 111,9 0,06

31 Мокрий чорновільховий груд Р 5-Влч 50,7 0,03

32 Мокрий заплавно-вербовий груд Р 5-Вз 11,3 0,01

Всього 176907,1 100,00

найбільш поширені свіжі умови - 80,0%, сухі становлять 
19,9% і дуже сухі 0,1%.

У борах зростає 7 видів деревних порід, які виділені 
лісовпорядниками.

Серед типів лісу переважають: свіжий сосновий бір 
(80,0%), сухий сосновий бір (19,9%) (рис. 2).

Головна лісоутворювальна порода в борах є сосна 
звичайна яка становить -  99,7%. (табл. 3).

Соснові насадження штучного походження займаю
ть наступні відсотки площ у такому віці: до 40 років - 
94,8%; 40-80 років - 94,9%; старші 80 років -  61,4%.

Субори: У лісовому фонді водозбору річки Сіверсь
кий Донець, який знаходиться в розпорядженні Держліс- 
агентства України, субори становлять 17,9% земель вкри
тих лісовою рослинністю. За рівнем вологості серед борів 
найбільш поширені свіжі умови -  90,1%, сухий 8,4%, 
частка вологих, сирих і мокрих становить лише 1,5%.

У суборах зростає 23 види деревних порід, які виділені 
лісовпорядниками.

Серед типів лісу переважають: свіжий дубово-сосно
вий субір (90,1%), сухий дубово-сосновий субір (8,4%), 
вологий дубово-сосновий субір (1,1%) (рис. 3).

Основними деревним породами в суборах є сосна зви
чайна 96,0%, дуб звичайний (1,2%), береза повисла 
(1,0%). (табл. 4).

Соснові насадження штучного походження займають 
наступні відсотки площ у такому віці: до 40 років - 96,0%; 
40-80 років - 97,0%; старші 80 років - 65,0%.

Сугруди (суд іброви): У лісовому фонді водозбору 
річки Сіверський Донець, який знаходиться в розпо
рядженні Держлісагентства України, сугруди становлять 
6,3% земель вкритих лісовою рослинністю. За рівнем во
логості серед сугрудів найбільш поширені свіжі умови - 
72,9%, сирих - 9,8%, сухий 9,6%, вологих 6,8%, і мокрих 
становить лише 0,9%.

У сугрудах зростає 31 вид деревних порід, що виділено 
лісовпорядниками.

Основними деревним породами в сугрудах є сосна 
звичайна - 41,7%, дуб звичайний 27,3%, біла акація 
8,6%, вільха чорна 8,3%, осика 2,8%, береза повисла 
2,6%, тополя чорна 2,4%, тополя біла 1,0 % (табл. 5).

Серед типів лісу переважають: свіжий липово-дубово- 
сосновий сугруд (49,9%), свіжа дубова судіброва (9,8%), 
суха еродована пакленова судіброва (9,6%), волога 
заплавна дубова судіброва (6,7%) свіжа еродована 
липова судіброва (6,6%), сирий чорновільховий сугруд 
(6,4%) (рис. 4).

Соснові насадження штучного походження займають 
наступні відсотки площ у такому віці: до 40 років - 92,4%; 
40-80 років - 75,8%; старші 80 років -  96,4%.

Дубові насадження штучного походження займають 
наступні відсотки площ у такому віці: до 40 років - 75,9%; 
40-80 років - 42,2%; старше 80 років - 1,6%.

Груди (д іброви): У лісовому фонді водозбору річки 
Сіверський Донець, який знаходиться в розпорядженні 
Держлісагентства України, груди становлять 71,3% зе-
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Рис. 2. Розподіл борів водозбору р. С іверський Донець за типами лісу, %

Таблиця 3
Розподіл деревних порід, за типами л ісорослинних порід в борах, га

№
п/п

Види деревних порід
За типами л ісорослинних умов, га Площа

A0 A ! A2 га %

1 Сосна звичайна 4,9 1565,2 6293,4 7863,5 99,7

2 Сума інших порід - 8,8 15,8 24,6 0,3

Всього 4,9 1574,0 6309,2 7888,1 100,0

Рис. 3. Розподіл борів водозбору р. С іверський Донець за типами лісу, %

Таблиця 4
Розподіл деревних порід за типами л ісорослинних порід в суборах, га

№
п/п

Види деревних порід
За типами л ісорослинних умов, га Площа

Bi B2 B3 B4 B5 га %

1 Береза повисла 1,9 179,9 119,0 2,8 303,6 1,0

2 Біла акація 12,9 164,3 1,5 - - 178,7 0,6

3 Вільха чорна - 9,5 89,1 40,8 1,7 141,1 0,4

4 Дуб звичайний 3,9 304,3 68,9 - - 377,1 1,2

5 Осика - 73,4 33,1 2,5 - 109,0 0,3

6 Сосна звичайна 2628,2 27741,9 65,6 - - 30435,7 96,0

7 Сума інших порід 12,0 86,3 64,9 0,4 - 163,6 0,5

Всього 2658,9 28559,6 442,1 46,5 1,7 31708,8 100,0

мель вкритих лісовою рослинністю.
Серед типів лісу переважають: свіжа кленово-липова- 

діброва (76,2%), суха кленово-липова діброва (19,4%) 
(рис. 5).

Основними деревним породами в грудах є дуб звичай
ний - 88,3%, ясен звичайний - 3,4%, осика - 2,0%, клен 
гостролистий - 1,4%, біла акація - 1,1%.

Дубові насадження штучного походження займають 
наступні відсотки площ у такому віці: до 40 років - 88,9%; 
40-80 років - 39,5%; 81-120 років - 1,1%, більше 120 
років - 0,2%.

Розподіл деревних порід за типами лісорослинних 
умов наступний (табл. 7):

- акація біла найбільш площу займає у грудах - 54,6%, 
трохи менше у сугрудах - 38,1%, незначну площу у субо
рах - 7,1% і лише у борах 0,1%;

- вільха чорна найбільшу площу займає у сугрудах - 
57,7%, трохи менше у грудах - 33,5% і суборах - 8,8, а 
у борах не виявлено;

- дуб звичайний і клен гостролистий найбільшу площу 
займають у грудах - 97,0% і 97,2%, незначну площу у 
сугрудах по - 2,6% кожен, суборах - 0,3% і 0,2% і у 
борах не виявлено;

- осика найбільшу площу займає у грудах 85,2%, 
сугрудах - 10,8%, незначну площу у суборах - 3,7% і 
борах лише 0,2%;

- сосна звичайна найбільшу площу займає у субо
рах - 70,7%, борах - 18,3%, трохи менше у сугрудах 
10,8% і грудах лише 0,3%;

- ясен звичайний найбільшу площу займає у грудах - 
98,1%, сугрудах 1,8%, суборах лише 0,01% і у борах не 
зростає.



Таблиця 5
Розподіл деревних порід за типами л ісорослинних порід в сугрудах, га

№
п/п

Види деревних порід
За типами л ісорослинних умов, га Площа

С! С2 С3 С4 Cs га %

1 Береза повисла 0,8 171,7 107,0 5,1 284,6 2,6

2 Біла акація 460,1 490,6 2,9 - - 953,6 8,6

3 Верба біла - 1,2 35,4 30,1 5,3 72,0 0,6

4 Вільха чорна 1,2 2,9 132,5 691,8 94,1 922,5 8,3

5 Дуб звичайний 201,8 2506,8 328,7 1,6 - 3038,9 27,3

6 Осика 0,8 239,6 68,0 6,8 - 315,2 2,8

7 Сосна звичайна 277,6 4301,2 71,1 - - 4649,9 41,7

8 Тополя біла 0,3 32,5 78,5 - - 111,3 1,0
9 Тополя канадська 5,4 28,2 51,6 5,9 - 91,1 0,8

10 Тополя чорна 2,6 113,3 144,9 2,0 - 262,8 2,4

11 Ясен звичайний 26,2 49,3 5,2 - - 80,7 0,7

12 Ясен зелений 68,6 32,0 - - - 100,6 0,9

13 Сума інших порід 24,1 158,0 64,3 14,5 1,7 262,6 2,4

Всього 1069,5 8127,3 1090,1 757,8 101,1 11145,8 100,0
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Рис. 4. Розподіл сугрудів водозбору р. Сіверський Донець за типами лісу, %

Таблиця 6
Розподіл деревних порід за типами лісорослинних порід в грудах, га

№
п/п

Види деревних порід
За типами л ісорослинних умов, га Площа

D2 D3 D4 D5 га %

1 Береза повисла 74,8 380,2 64,4 519,4 0,4

2 Берест 68,1 76,5 25,5 - - 170,1 0,1
3 Біла акація 904 452,3 7,6 - - 1363,9 1,1
4 Верба біла - 3,2 48,3 44,6 6,7 102,8 0,1
5 Верба ламка - - 40,3 32,9 3,2 76,4 0,1
6 Вільха чорна - - 20,3 465,2 50,7 536,2 0,4

7 Дуб звичайний 21001,3 87822,9 2523,1 - - 111347,3 88,3

8 Дуб червоний 16,8 98,6 1,6 - - 117 0,1
9 Клен гостролистий 558,1 1175,1 49,1 - - 1782,3 1,4
10 Клен польовий 206,7 246,6 164,9 - - 618,2 0,5

11 Клен ясенелистий 22,9 18,7 14,8 - - 56,4 0,04

12 Липа дрібнолиста 184,7 902,9 37 - - 1124,6 0,9

13 Осика 93 1860,1 521,8 5,1 - 2480 2,0

14 Сосна звичайна 45,7 69,2 1,1 - - 116 0,1
15 Тополя біла 39 61,1 379,6 21,8 0,7 502,2 0,4

16 Тополя канадська 20,4 52,3 132,8 25,7 - 231,2 0,2

17 Тополя чорна 20,7 39,5 81,8 7 - 149 0,1
18 Ясен звичайний 1054,4 2920,4 312,7 - - 4287,5 3,4

19 Ясен зелений 228,1 110,9 14,4 - 0,7 354,1 0,3

20 Сума інших порід 94,3 128,7 6,6 0,2 - 229,8 0,2

Всього 24633,0 96419,2 4447,7 602,5 62,0 126164,4 100,0

Така різноманітність зростання деревних порід зале- Висновки: У структурі лісового фонду за типами лісо-
жить в першу чергу від біологічних особливостей конкрет- рослинних умов на водозборі річки Сіверський Донець
ного виду, а також від родючості і рівня вологості у ґрунті. переважають груди та субори, які становлять 89,2% від
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Рис. 5. Розподіл грудів водозбору р. Сіверський Донець за типами лісу, %

Таблиця 7
Розподіл площ деревних порід вкритих л ісовою  рослинністю  земель за типами л ісорослинних умов, га/%

№
п/п

Назва деревних порід
Бори Субори Сугруди Груди

га % га % га % га %

1 Біла акація 3,7 0,1 178,7 7,1 953,6 38,1 1363,9 54,6

2 Вільха чорна - - 141,1 8,8 922,5 57,7 536,2 33,5

3 Дуб звичайний - - 377,1 0,3 3038,9 2,6 111347,3 97,0

4 Клен гостролистий - 3,9 0,2 47,2 2,6 1782,3 97,2

5 Осика 6,1 0,2 109,0 3,7 315,2 10,8 2480,0 85,2

б Сосна звичайна 7863,5 18,3 30435,7 70,7 4649,9 10,8 121,4 0,3

7 Ясен звичайний - - 1,3 0,01 80,7 1,8 4287,5 98,1

S Сума інших порід 14,8 0,3 462,0 7,9 1137,8 19,4 4245,8 72,4

Всього 7888,1 4,5 31708,8 17,9 11145,8 6,3 126164,4 71,3

загальної площі вкритої лісовою рослинністю земель.
Ліси досліджуваного об'єкта представлені 32 типами 

лісу з них: у борах - 3 шт., суборах -  б шт., сугрудах - 
11 шт., грудах -  12 шт.

По породному складу найбільшу площу займають: дуб 
звичайний (64,9%) і сосна звичайна (24,3%), сума інших 
порід 10,8%.

Кількість головних порід за трофотопами, представ
лена наступним чином: у борах - 7 шт., суборах -  23 шт., 
сугрудах -  31 шт., грудах -  45 шт.

Розподіл типів лісу, які займають найбільшу площу 
серед типів лісорослинних умов: у борах -  свіжий сосно
вий бір (80,0%), суборах - свіжий дубово-сосновий субір 
(90,1%), сугрудах -  свіжий липово-дубово-сосновий су
груд (49,9%), дібровах - свіжа кленово-липова діброва 
(76,2%).

За походження переважають дубові деревостани при
родного походження -  80,2%, а соснові насадження, 
навпаки, штучного -  91,2%.

Породний склад типів лісорослинних умов відповідає 
класичній лісівничій схемі типів лісу Слобожанського лі- 
сотипологічного району.
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