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ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 

по відновленню корінних дубових насаджень на території 

національного природного парку «Кармелюкове Поділля» на 

2022–2027 рр. 

 

      Розробники Програми 

Актуальність розроблення Програми 

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» - це заповідна 

територія, що є частиною природно-заповідного фонду України Лісостепової 

зони Східного Поділля. Парк вирізняється своєрідними фізико-географічними 

та екологічними умовами поширення й існування лісових насаджень дуба 

звичайного (Quercus robur L.) та дуба скельного (Quercus petraea L.). 

Територія національного природного парку багата видовим різноманіттям 

флори та фауни. Проте, незважаючи на сприятливі кліматичні й ґрунтові умови, 

природне насіннєве відновлення дуба звичайного та скельного відбувається 

повільно. Воно буває задовільним на зрубах при рясному врожаї цих порід, 

достатній кількості атмосферних опадів весною і літом. Але, поєднання всіх 

цих чинників буває дуже рідко. В більшості, на значній території лісу, 

відбувається швидке поширення граба звичайного (Carpinus betulus L.), клена 

гостролистого і польового (Acer platanoides L., Acer campestre L.), ясена 

звичайного (Fraxinus excelsior L.). Як наслідок – діброви зазнають значних 

територіальних, вікових та ценотичних змін, поступово відбувається зміна 

дубових лісів грабовими. Відновлення, переформування чи трансформація 

корінних дубових насаджень є довгим і складним завданням, яке потребує часу 

і проведення індивідуальних для кожного виділу  заходів. Відновлення 

природних лісів вважається формою лісового генезису. Ці передові концепції 

розвитку природоохоронного лісового господарства враховують різні типи 

розвитку екосистем, можуть бути застосовані в усіх регіональних оселищах, 

типах грунтів та рельєфу. Створення Програми по відновленню корінних 

дубових лісів, яка спрямована на збереження природних комплексів, 
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порушених, спотворених чи знищених господарською діяльністю, є 

пріоритетним напрямом наукової і господарської діяльності Парку. 

 Підстави розроблення Програми  

Підставою розроблення Програми є стратегія розвитку Парку відповідно 

Проекту організації території національного природного парку «Кармелюкове 

Поділля», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 

комплексів і об’єктів. Програма передбачає реалізацію наступних завдань зі 

збереження та відтворення корінних лісових насаджень.  

Корінні ліси – це лісові масиви, які дуже тривалий час розвиваються на 

одному місці без заміни однієї деревної породи іншими. Вони довговічні, здатні 

до самовідновлення, складаються із деревних порід, біологічні властивості яких 

найбільш повно відповідали в минулому і відповідають нині клімату, ґрунтам, 

водному режиму. Породний склад природний (унікальний) для цих умов. 

Згідно класичних понять лісознавства саме такі ліси мають найбільшу стійкість 

до впливу чинників, які впливають на розвиток і формування лісових 

екосистем. Корінні ліси утворюють основні лісотвірні породи – дуб, бук, ялина, 

сосна та інші. Похідні ліси – це ті , які змінені під впливом стихійних сил або 

діяльності людини. Вони недовговічні, їх утворюють граб, береза, осика та інші 

породи. Необхідність відновлення корінних лісів обумовлена низькою 

стійкістю похідних, яка особливо загострилася через глобальні зміни клімату. 

Похідні ліси здатні повертатися до стану корінних у результаті природної зміни 

деревних порід або в завдяки господарським заходам.   

На території Парку ліси природного походження займають близько 60 % 

площі. Основною лісовою формацією є дубово-грабові насадження. Аналіз 

матеріалів лісовпорядкування насаджень ДП «Чечельницьке лісове 

господарство» вказує на те, що площа лісів природного походження постійно 

зменшується. Це свідчить про зниження потенційної здатності до 

самовідновлення цих природних комплексів. 

Тому, для забезпечення збереження і відновлення лісів на території Парку 

необхідним є розробка та впровадження системи заходів, що включає в себе 
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постійні обстеження лісових масивів, в т.ч. лісопатологічні, моніторинг за їх 

станом, здійснення лісовідновлювальних робіт та, в разі необхідності, 

здійснення заходів з поліпшення санітарного стану, рубок формування тощо, 

які будуть сприяти розвитку похідних лісових насаджень максимально 

наближених до корінних з аборигенними головними породами у відповідних 

лісорослинних умовах. 

Мета Програми 

Ліси НПП «Кармелюкове Поділля» характеризуються виключним 

багатством дендрофлори. Значну наукову і практичну цінність мають 

скельнодубові насадження, де в ІІ ярусі деревостану трапляється 

субсередземноморський вид – берека лікарська (Sorbus torminalis L.), а в 

підліску переважає – кизил звичайний (Cornus mas L.) , що займає значні площі. 

Такі ценози дуже слабо представлені в природо-заповідному фонді України.  

Метою Програми є вивчення та оцінка сучасного стану насаджень за 

участю дуба звичайного та скельного, започаткувати заходи щодо збереження й 

відтворення корінних лісів на території національного природного парку 

«Кармелюкове Поділля». З метою аналізу особливостей відновлення дуба 

звичайного та дуба скельного відібрати деревостани з різними значеннями 

відносної повноти та складу.  

 

Корінні дубові насадження  в межах НПП «Кармелюкове Поділля»  

представленні в ДП «Гайсинське ЛГ» – 15728,6 га або  92% лісових насаджень 

Парку. 

Сучасний стан, в якому перебувають низькоповнотні середньовікові 

насадження, потребують ряду заходів щодо відновлення дуба звичайного. За 

таксаційними обліками склад насадження пробних площ в основному 

характеризується випаданням з деревостану дуба, збільшення одиниць ясена та 

граба. Поява супутніх порід клена, ільмових, черешні, які становлять за 

кількісними підрахунками в середньому 16,4%. Граб звичайний в таких 

насадженнях виявляє високу ценотичну конкурентоспроможність. Він 
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тіньовитривалий та посухостійкий. Починає плодоносити, на вільному місці в 

насадженні та на узліссі з 10–12 років. Плодоносить щорічно, рясні врожаї 

повторюються через 2–3 роки. Плоди дозрівають і опадають до листопаду, 

тому, під покриттям листя, зберігається їх схожість протягом 2–3 років. Отже, 

на поверхні землі є достатня кількість насіння граба, за незначної кількості або 

відсутності насіння дуба. Такі біологічні особливості граба сприяють 

утворенню похідних насаджень, що займають значні площі. В складі таких 

насаджень переважає граб в кількості 3–5 одиниць. 

В природно-екологічних умовах НПП «Кармелюкове Поділля дуб 

звичайний в регіоні досліджень, у більшості випадків, формує складні за 

формою мішані деревостани різного походження і представлені 

середньоповнотними насадженнями (повнота 0,7–0,8) з середнім класом 

бонітету І, І
а
 і в перспективі низькоповнотні дубові насадження перейдуть в 

середньовікові, пристигаючі і стиглі. 

Природна стійкість корінних дубових насаджень, протягом багатьох 

десятиліть дає впевненість, що вони є одними з найбільш стабільних та 

практично мало вражаються шкідниками та хворобами. Протягом останніх 

десятиліть масових вогнищ враження насаджень дуба звичайного шкідниками 

чи хворобами не спостерігалось. Виявлені осередки мали локальний характер 

та суттєво не впливали на ріст і продуктивність дубових лісів у цілому. 

Тому, відновлення низькоповнотних та формування високопродуктивних 

насаджень у регіоні досліджень можливе із застосуванням комплексного 

підходу для планування та проведення відповідних заходів, спираючись на всі 

досягнення сучасної лісівничої науки і багаторічний практичний досвід. 

Аналізуючи стан і продуктивність існуючих середньовікових, пристиглих та 

стиглих дубових насаджень, раціональним кроком було б зробити вибір на 

користь створення саме деревостанів із перевагою дуба звичайного. 

Для реалізації можливих заходів з відтворення дубових насаджень 

потрібно використовувати весь арсенал лісокультурних, лісогосподарських та 

лісозахисних заходів, напрацьованих та апробованих у лісовому господарстві 
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протягом двох останніх століть. Відновлення дубових насаджень проводити 

різними способами: посадкою сіянців і саджанців; посівом жолудів (так зване 

шпигування), використовуючи збережений життєздатний підріст і природне 

поновлення вегетативним шляхом та частково поєднуючи вказані заходи. 

Відповідно до мети роботи поставлені наступні завдання: 

Завдання Програми 

Завданням Програми є розроблення плану дій, організація та здійснення, 

на основі таксаційних даних, маршрутних обстежень (дослідження, вивчення) 

та впровадження моніторингу за станом природних насаджень. Виконання 

завдань містить декілька етапів: 

І етап. 

1. Аналіз основних літературних джерел по даній темі дослідження. 

2. Аналіз таксаційних характеристик дубових насаджень: 

а) за походженням;  

б) за класом віку;  

в) за повнотою; 

г) за складом деревостану (дуба 5 одиниць і більше, дуба менше 5 

одиниць).  

3. Закладання пробних площ (відбір дослідних деревостанів дуба 

звичайного та дуба скельного за таксаційними характеристиками і візуальним 

обстеженням). 

ІІ етап 

1. Проведення порівняльних фенологічних спостережень за дубом 

звичайним та дубом скельним. 

2. Закладка ППП і ТПП. Виконати таксаційні вимірювання дерев, 

встановити їхню розмірно-якісну характеристику, особливості природного 

поновлення; 

3. Провести картування території поширення дуба скельного та закладених 

пробних площ. 
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4. Визначити місця зростання дуба звичайного та скельного з діаметром 

стовбура 80 см і більше. Створення реєстру, картування. 

5. Визначити локації ареалів поширення рослинних асоціацій Зеленої 

книги України. Провести їх картування. 

6. Щорічно проводити збір жолудів для вирощування посадкового 

матеріалу. Із врахуванням насіннєвих років (через 5–7 років) організовувати 

масовий збір жолудів дуба звичайного та скельного, створити умови для 

зберігання насіння. 

7. Визначити способи підготовки жолудів до посіву та терміни його 

проведення. 

ІІІ етап 

1. Щорічне проведення спостережень за плодоношенням дуба звичайного 

та скельного на території НПП. 

2. Визначення модельних дерев по плодоношенню дуба скельного. 

3. Встановити ступінь придатності лісорослинних умов для проведення  

досліджень на предмет визначення кількісних і якісних показників посадкового 

матеріалу для забезпечення відновлення дуба. 

4. Переглянути підходи до підготовки ґрунту на ділянках поновлення 

саджанцями та жолудем. 

5. Картування місць зростання дуба скельного та ділянок визначених для 

відновлювальних робіт дуба звичайного. 

6. Запровадження вирощування сіянців (саджанців) дуба звичайного із 

закритою кореневою системою з метою використання для доповнення лісових 

насаджень та культур. 

IV етап 

1. Вивчення особливостей росту саджанців і сіянців в природних умовах, 

які вирощені з відкритою та закритою кореневими системами та посівом 

жолудів. 

2. Впровадження лісогосподарських заходів виключно із забезпеченням 

максимального збереження життєздатного підросту дуба звичайного. 
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3. Ранжирування критерію по визначенню ділянок, які потребують 

відновлення (послідовність відновлювальних ділянок). 

V етап 

1. Розробка проекту по відновленню та реконструкції порушених 

дубових насаджень в результаті антропогенного втручання в життєдіяльність 

екосистеми, природного комплексу в урочищі «Любомирська дача» (територія 

колишньої військової частини).  

2. Розробка наукових рекомендацій:  

— щодо введення дуба звичайного в лісові насадження при доповнені та 

запровадження заходів збереження самосіву; 

— щодо виявлення та збереження екземплярів дуба звичайного та 

скельного з високою врожайністю; 

— щодо втілення в практику різних способів доповнення саджанців дуба в 

лісові масиви.  

3. Підготовка наукових статей за результатами роботи по відтворенню 

дубових корінних насаджень. 

4. Розробка методичних рекомендацій щодо відтворення низькоповнотних 

дубових насаджень.  

5. Організація та проведення науково-практичного семінару. 

Об’єкт досліджень – дубові деревостани в найпоширеніших типах 

лісорослинних умов ДП «Гайсинське  ЛГ». 

Одним із показників цінності цих  лісів є їх походження. Лісів природного 

походження (за даними лісовпорядкування 2020 р.) – 9204 га (56%), з них 18% 

(2958,4 га) складають найбільш цінні насіннєві ліси віком 100 і більше років, 

вегетативного походження – 6245,6 га; штучного – 7231,7 га (44%); не зімкнуті 

лісові культури – 176,6 га. Проте, в умовах Поділля спостерігається тенденція 

до зменшення площі дубових лісів природного походження. Порівнюючи з 

1991 роком площа лісів природного походження зменшилася на 295 га, а 

штучних насаджень збільшилося на 1264,7 га. Це пояснюється різким 
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збільшенням обсягів суцільних санітарних рубок після льодоламу в 2000 р. та 

зниженням потенційної здатності до самовідновлення дуба звичайного.  

За типами лісу найбільш поширеною є свіжа грабова діброва (Д2ГД) – 

97,3% вкритих лісовою рослинністю ділянок. Найбільшу площу займають 

середньовікові насадження – 35,2%, стиглі і перестійні – 21,4%.  

Насадження природного насіннєвого походження, найбільш цінні з 

еволюційної точки зору, які в своєму складі мають п’ять і більше одиниць дуба 

звичайного з повнотою 0,6–0,8. Збереження таких лісів стало можливим 

внаслідок створення в кінці минулого століття на цій території об’єктів 

природо-заповідного фонду, а саме, ряду ботанічних заказників загальною 

площею – 4797,0 га, резервування площі лісостепу під створення національного 

природного парку. В зв’язку з цим було заборонено проведення рубок 

головного користування , а на території об’єктів ПЗФ було введено обмеження 

на проведення суцільних санітарних рубок та заборона проведення прохідних 

рубок. Проводилися оздоровчі рубки, які посилили біологічну активність 

стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.  

 

Предмет досліджень 

1. Природне  та штучне відновлення  корінних насаджень Quercus robur L. 

та Quercus petraea L. 

2. Процеси росту та розвитку відновлених корінних насаджень Quercus 

robur L. та Quercus petraea L.  

 

Методика досліджень 

 Для виконання Програми слід розглянути декілька методик для 

проведення досліджень: 

 методика С.С. П’ятницького, яку можна застосувати під наметом 

деревостану із закладанням ділянок 10 х 10 м; 

 методика П.М. Мегалінського, яка розроблена на основі 

статистичних даних; 
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 методика В.З. Гулісашвілі, яка розроблена для оцінки поновлення з 

розміром ділянок від 0,25 до 1 га; 

 методика М.М. Горшеніна, яка розроблена для рівнинних умов, де 

закладаються 50–100 площадок з розміром 2х2 м або проводити 

стрічками по 2 м, які розташовані в поперек ділянки з висотою 

підросту 1,5–2 м. 

 методика, яка розроблена центром УкрНДІЛГА для обліку 

природного поновлення в гірських лісах. Дана методика пропонує 

закладати пробні площадки розміром 2х2 м, з розміщенням 3–5 

рядів, а віддаль між рядами має становити 10–20 м. 

Для проведення запланованих робіт по відновленню дубових деревостанів 

слід модифікувати дані методики  з врахуванням об’єктів дослідження. 

 

Загальна біоморфологічна характеристика дуба звичайного 

Дуб звича йний, або чере шчатий (Quercus robur L., синонім Quercus 

pedunculata — вид дерев родини Букових (Fagáceae) роду Дуб (Quercus). Одна з 

найпоширеніших деревних порід помірної смуги Європи та найдовговічніший 

вид дерев в Україні. Цінна деревинна, танідоносна, харчова, медоносна, 

фарбувальна, кормова, лікарська та декоративна культура. 

Могутнє дерево 20–50 м заввишки з шатроподібною або 

широкопірамідальною кроною й міцним гіллям. Стовбур завтовшки 1–1,5 м. 

Кора в молодих дерев сіра, гладка, в старих — темно-сіра, товста, з 

поздовжніми тріщинами. Молоді пагони голі або ледь спушені, оливково-бурі 

або червонуваті, ребристі, з овальними бруньками. Коренева система 

розвинена, коріння спрямовує ріст у глибину. Довжина кореня дорівнює висоті 

надземної частини дерева. 

Листки чергові, короткочерешкові, видовжено-оберненояйцеподібні, 

донизу звужені, перистолопатеві (7–40 см завдовжки). Лопаті тупі, округлі, 

вирізи між ними неглибокі. Молоді листки опушені, в старих листків опушення 

зберігається тільки на жилках. 
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Квітки одностатеві. Рослина однодомна. Тичинкові квітки зібрані в 

пониклі сережки, кожна квітка має 6–8-роздільну зеленувату оцвітину і 6–10 

тичинок. Маточкові квітки зібрані по 2–5 у пазухах верхніх листків на довгих 

квітконосах, дрібні (до 2 мм у діаметрі) з редукованою оцвітиною. Маточка 

одна з червонуватою трилопатевою приймочкою і нижньою зав'яззю. 

Плід – горіх (жолудь) голий, коричневий, 1,5–3,5 см завдовжки, 

розташований на плодоніжці завдовжки 3–8 см. Жолудь розміщений в блюдце - 

або чашоподібній мисочці (0,5–1 см завдовжки). 

Відомі дві сезонні форми дуба звичайного — рання та пізня. В раннього 

дуба листки розпускаються в квітні і на зиму опадають, а у пізнього листки 

розпускаються на два-три тижні пізніше і на молодих рослинах залишаються на 

зиму. 

Світлолюбна рослина, вимоглива до якості ґрунтів. Пошкоджується сірим 

кленовим вусачем, дубовим деревинником, візерунковим довгоносиком, 

дубовою бронзовою златкою, багатоїдним та західним непарними короїдами, 

ліщиновою кривовусою листокруткою, ясеневим пістрявим лубоїдом, 

плямистою мезозою, пірамідальною совкою. 

Дуб звичайний – основна лісоутворююча порода Лісостепу, росте в суміші 

з грабом, ясеном, кленом, липою, берестом, сосною, буком. Квітне в травні. 

Плоди достигають у вересні–жовтні. 

Росте на більшій частині України, в степу рідше, головним чином по 

долинах річок. Його насадження займають 26,3% площі державного лісового 

фонду України. Основні заготівлі роблять під час рубок, догляду і головних 

рубок у Рівненській, Тернопільській (зокрема в національному природному 

парку "Кременецькі гори"), Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, 

Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Івано-

Франківській, Львівській і Чернівецькій областях. 

В Україні одне з найвідоміших дерев цього виду – Запорізький дуб, який 

зберігся дотепер у селі Верхня Хортиця. Його вік – понад 700 років, обхват 

стовбура цього дуба перевищує 6 м. Інше відоме дерево – «Дуб Максима 
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Залізняка» – обхват його стовбура становить 9 метрів, висота – 30 метрів. Ще 

низку старих дерев оголошено пам'ятками природи. 

Загальна біоморфологічна характеристика дуба скельного 

Дуб ске льний (Quercus petraea) – дерево родини Букових (Fagáceae) роду 

Дуб (Quercus). 

Дерево заввишки 28–35 м із діаметром до 1 м. Живе 400–500 років. Крона 

в молодому віці правильна, яйцеподібна, із рівномірними розміщеними гілками 

і листям. У старих шатроподібна, неширока. Стовбури в насадженнях стрункі, 

повнодеревні, високо очищені від сучків і добре виражені до вершини. Кора 

ясно-сіра або сіра до темної, відносно товста (5–7 см.) і м'яка, поздовжньо 

дрібноборозенчаcта, а внизу глибоко тріщинувата. Пагони голі. Листки 

завдовжки до 12 см, і завширшки 4–8 см, прості чергові, продовгувато-

оберненояйцеподібні, зверху темно-зелені, блискучі, знизу ясно-зелені, зрідка 

покриті волосками. Плоди – жолуді, продовгувато-бочковидні або яйцеподібні, 

завдовжки 1,5–3,5 см, і діаметром до 1,5 см. 

За результатами досліджень Ю. М. Попа (2011) коренева система дуба 

скельного складається з декількох (3–8) у вигляді пучка різноспрямованих 

стрижневих коренів, які проникають в залежності від ґрунтово-гідрологічних 

умов на глибину від 0,1 м на кам'янистій поверхні до 38 м на сірому лісовому 

глибоко-дренованому ґрунті. Це дозволяє йому краще адаптуватися до 

складних ґрунтово-гідрологічних умов порівняно з дубом звичайним, який має 

один стрижневий корінь. 

Дуб скельний відрізняється від дуба звичайного дрібнішим розміром 

листка на довгих (5–7 см) черешках і майже сидячими жолудями. 

В порівнянні з дубом звичайним, є менш продуктивною деревною 

породою (фактично довжина чистого стовбура без сучків становить 3–6 м), 

проте щільність деревини в нього вища, що цінується в клепковому 

виробництві. 

Поширений на більшій частині території Європи, в Анатолії та в Ірані. 

Ареал дуба скельного на території України обмежений південними схилами 
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Українських Карпат; лісами в Гірському Криму; на південному заході 

Лісостепу, і дуже рідко – на Поліссі (Житомирська область). Росте, за 

результатами досліджень С. М. Стойка (1969), на висоті 150—1090 м над 

рівнем моря переважно на скелястих малопотужних ґрунтах, де формує чисті 

деревостани. Площа таких куртин є незначною, хоча чисті діброви дуба 

скельного можуть мати площу до 50 га. Зрідка трапляється як домішка в 

букових лісах Львівщини. На Поліссі не трапляється, що зумовлено більш 

різкою континентальністю клімату, ніж на Закарпатті та супіщаними ґрунтами. 

Дуб скельний досить декоративний своїми темно-зеленими шкірястими 

листками, схожими на вічнозелені. Він має такі декоративні форми: плакучу, 

пурпуроволисту (червоні листки навесні, зелені – влітку), особливо 

декоративна мушмулолиста форма. 

В Британії також відомий як Корнуельський дуб, дерево є національним 

символом Валлії, де його називають «Валлійським дубом». У Німеччині його 

ще називають зимовим дубом (нім. Wintereiche). 

Дуб звичайний і скельний – весняні пилконоси. Бджоли збирають з них 

багато високопоживного пилку, в окремі роки з жіночих квіток збирають 

нектар. Але на дубах часто з'являються медвяна роса і падь. У місцях, де дуб 

займає великі масиви, бджоли збирають багато медвяної роси і паді, з яких 

виробляють непридатний для зимового поїдання мед. Щоб уникнути масової 

загибелі бджіл під час зимівлі, падевий мед відкачують. 

Жолуді обох видів дуба є високопоживним кормом для диких тварин і 

свійських свиней. Проте спостерігаються отруєння жолудями (особливо 

зеленими) інших свійських тварин. Найчутливіші до отруєння корови 

(особливо дійні) і коні, менш чутливі вівці.  

Оцінка просторової, вікової та віталітетної структур насаджень дуба 

звичайного та скельного в екологічних системах Парку 

 1. Оцінка просторової структури. 

 Популяція дуба звичайного в екологічних системах Парку представлена в 

складі деревостанів природного походження. Дуби в ценопопуляції розміщені 
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нерівномірно, утворюють скупчення, так звані мікроценопопуляції або 

ценопопуляційні локуси. Ці структури відрізняються числом особин, 

щільністю, віковою структурою, протяжністю і площею. Загальна чисельність 

ценопопуляції у рослин залежить від будови кореневої системи та поживних 

речовин в ґрунті. Кожна рослина поширює свій вплив на певну площу 

конкуруючи за поживні речовини і воду. Оптимальним для деревних рослин є 

такий інтервал при якому вони не впливають одна на одну, але не повинні 

залишати недовикористаний простір. 

 

 

2. Вікова структура ценопопуляції дуба. 

В рослин вікова структура ценопопуляції визначається співвідношенням 

вікових груп. Рослини одного календарного віку можуть перебувати в різних 

вікових станах. Віковий стан дерева – це етап його онтогенезу, на якому 

відмічено певне співвідношення із середовищем. Повний життєвий цикл 

розвитку рослини включає всі етапи розвитку особини – від виникнення 

зародка і до смерті. 

Проростки дуба мають мішане живлення за рахунок запасних речовин 

жолудя і власного процесу фотосинтезу. Особини одноосьові. 

Ювенільні рослини переходять до самостійного живлення. Зберігається 

одноосність. 

Іматурні рослини мають ознаки дорослих особин. Розпочинається 

галуження стовбура, що веде до збільшення фото синтезуючого апарату. 

Дорослі вегетативні рослини мають ознака типові для виду: життєву 

форму, будову підземних і надземних органів, відсутні генеративні органи. 

Перехід до генеративного періоду визначається появою квітів і плодів, а 

також відбуваються зміни хімічних процесів. 

Молоді генеративні рослини цвітуть, утворюють плоди, проходить 

формування дорослих структур. 
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Середньовікові генеративні рослини досягають значних розмірів, мають 

найбільший річний приріст і високоврожайні. 

Старі генеративні рослини характеризуються зниженням репродуктивної 

функції, припиняється ріст пагонів і кореневої системи. Процеси відмирання 

переважають над процесами новоутворення. 

Старі вегетативні (субсенильні) рослини характеризуються припиненням 

плодоношення, знижується міцність, посилюються деструктивні процеси. 

Синильні рослини характеризуються зменшенням розмірів, не всі бруньки 

реалізуються при відновленні. 

Відмираючи рослини – остання ступінь синильного стану. В рослин 

відбувається відмирання тканин, сплячі бруньки не розвиваються. 

Розподіл особин в ценопопуляціях по віковим станам називається віковим 

спектром. Він показує кількісне співвідношення різних вікових рівнів. 

3. Віталітетна структура насадження. 

Віталітетний склад ценопопуляцій більш динамічний, ніж віковий. 

Віталітетна різноякість особин є одним із показників складу популяції і 

відтворює різноманітні умови реалізації ростових та продукційних процесів, 

ефективність використання ресурсів місцезростання та стійкість окремих 

особин до впливу стресу. Для оцінки стану слід використовувати параметри: 

діаметр крони, діаметр стовбура, висота дерева. Аналіз віталітетної структури 

насаджень проводити в два етапи. На першому етапі встановлюється віталітет 

кожної з рослин за репрезентативною вибіркою з насадження (пробної площі). 

На другому етапі, на підставі оцінки частки рослин різного віталітету, 

обчислюється віталітетний клас конкретного насадження. Віталітетний спектр 

насаджень деревних рослин має велике значення для прогнозу динаміки їх 

структурного різноманіття, рівня продуктивності, здатності до самовідновлення 

і ступеня стійкості до впливу природних і антропогенних факторів. 

Життєвий стан груп рослин насаджень Q. robur є однією з найголовніших 

діагностичних характеристик популяційного рівня при оцінці загального стану 

районів місцезростань та їх критичного або близького до критичного стану. 
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 Сучасний стан дослідження видів  

1. Проведено попередній аналіз літературних джерел 

Дослідженням стану дубових лісів були присвячені роботи М.І. Гордієнко, 

А.О. Бондара в яких звернена увага на формування лісових насаджень в 

дібровах Поділля.  

2. Видано публікації:  

1. Дудник Г.Л. Дубові лісові насадження на території НПП «Кармелюкове 

Поділля» – сучасний стан та перспективи. Матеріали І-ої Міжнародної науково-

практичної конференції (Чечельник, 20–22 травня 2015 р.). «Екологічний 

контроль і моніторинг стану дубових лісів Поділля та особливості їх 

природного відновлення». Вінниця. ФОП Корзун Д.Ю, 2015. С. 50–53. 

2. Дудник Г.Л., Шпак Н.П. Дослідження стану дубових насаджень природного 

походження віком понад сто років в НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали 

І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Чечельник, 20–22 травня 

2015 р.). «Екологічний контроль і моніторинг стану дубових лісів Поділля та 

особливості їх природного відновлення». Вінниця. ФОП Корзун Д.Ю, 2015. С. 54–59.  

3. Куземко А.А., Яворська О.Г., Ворона Є.І., Федорончук М.М., Воробйов Є.О., 

Марківська Л.В., Шпак Н.П. Еколого-ценотичні особливості дубових та 

грабово-дубових лісів національного природного парку «Кармелюкове 

Поділля». Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

(Чечельник, 20–22 травня 2015 р.). «Екологічний контроль і моніторинг стану 

дубових лісів Поділля та особливості їх природного відновлення». Вінниця. ФОП 

Корзун Д. Ю. 2015. С. 118–128.  

4. Шпак Н.П. Сучасний стан вікових насаджень дуба звичайного з участю 

береки в умовах НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Підвищення іміджу природо заповідання» 

(Кременець, 12–13 жовтня 2016р.). Кременець: ТОВ «ПАПІРУС–К», 2016. 

С.86–94. 

5. Шпак Н.П. Вікові насадження дуба звичайного в НПП «Кармелюкове 

Поділля. Матеріали конференції. «Перспективи розвитку лісового та садово-
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паркового господарства». (Уманський національний університет садівництва, 

01–02.06.2017 р.). С. 47–49. 

6. Шлапак В.П., Шпак Н.П., Леонтяк Г.П., Коваль С.А., Марно-Куца О.Ю. 

Дослідження процесів розкладання підстилки в природних дібровах Поділля. 

Науковий вісник НЛТУ, 2018. Вип. 28 (7). С. 27–30. 

7. Шпак Н.П. Обстеження стану вікових дубових насаджень природного 

походження в свіжих дібровах Південного Поділля. Міжнародна науково-

практична конференція. «Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, 

охороні та збереженні рослинного світу» (23–25 квітня, 2018. Національний 

університет біоресурсів і природокористування України та кафедра ботаніки 

ННІ лісового і садово-паркового господарства). Київ, 2018. С. 45–46. 

8. Шпак Н.П., Дудник Г.Л. Моніторинг впливу лісівничо-екологічних факторів 

на деревостани лісових насаджень. Матеріали регіонального науково-

практичного семінару «Оптимізація процесів поновлення корінних лісових 

насаджень в умовах Південно-Східного Поділля». (смт Чечельник, Вінницька 

область. 8–10 вересня 2021 р.) Чечельник, 2021. С. 24–30. 

9. Романчук О.П. Динаміка змін у розподілі лісових насаджень НПП 

«Кармелюкове Поділля». Матеріали регіонального науково-практичного 

семінару «Оптимізація процесів поновлення корінних лісових насаджень в 

умовах Південно-Східного Поділля». (смт Чечельник, Вінницька область. 8–10 

вересня 2021 р.) Чечельник, 2021. С. 30–34. 

10. Дудник Г.Л. Дубові насадження в структурі вкритих лісом площ НПП 

«Кармелюкове Поділля» та їх поділ за класами віку. Матеріали регіонального 

науково-практичного семінару «Оптимізація процесів поновлення корінних 

лісових насаджень в умовах Південно-Східного Поділля». (смт Чечельник, 

Вінницька область. 8–10 вересня 2021 р.) Чечельник, 2021. С. 35–39. 

11. Швець Н.В., Ярославський О.В. Характеристика постійної лісо насіннєвої 

бази ДП «Чечельницьке лісове господарство» в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля». Матеріали регіонального науково-практичного семінару 

«Оптимізація процесів поновлення корінних лісових насаджень в умовах 
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Південно-Східного Поділля». (смт Чечельник, Вінницька область. 8–10 вересня 

2021 р.) Чечельник, 2021. С. 54–59. 

3. Проведено науково-практичні заходи. 

1, Регіональний науково-практичний семінар «Оптимізація процесів 

поновлення корінних лісових насаджень в умовах Південно-Східного Поділля». 

смт Чечельник, Вінницька область 8–10 вересня 2021 р. 

2. І-ша Міжнародна науково-практична конференця. «Екологічний 

контроль і моніторинг стану дубових лісів Поділля та особливості їх 

природного відновлення». смт Чечельник, Вінницька область 20–22 травня 

2015 р. 

4. Дослідження  

Дослідження в НПП «Кармелюкове Поділля» розпочалися в 2014 році. При 

цьому було проведено наступні заходи: 

1. для дослідження стану корінних дубових насаджень закладено 12 

пробних площ (2014–2017 рр.). 

2. закладено моніторингову ділянку (2015 рік) в кварталі 68/3 Бритавського 

ПНДВ для спостереження за станом вікових насаджень дуба звичайного 

природного насіннєвого походження; 

3. закладено 10 ґрунтових профілів, взято 48 проб для проведення хімічного 

аналізу ґрунту та для визначення опадо-підстилкового коефіцієнту (наукова 

лабораторія масових аналізів Уманського національного університету 

садівництва, 2017 рік); 

4. продовжено дослідження на постійних пробних площах у 

Червоногребельському ПНДВ кв.47/4, кв. 42/1 (закладені в 1998, 2001 роках); 

Фінансування заходів  

Здійснюватиметься в межах фінансування ведення Літопису природи та 

шляхом подання запитів на фінансування з Державного фонду з охорони 

навколишнього природного середовища України, а також з фондів, які 

фінансують природоохоронні проекти і з власних надходжень. 

 



18 
 

Очікувані результати  

 При практичному впроваджені програми по збереженню та відтворенню 

дуба звичайного на території національного природного парку «Кармелюкове 

Поділля» очікується одержання таких позитивних природоохоронних 

результатів: 

1. збереження корінних насаджень дуба звичайного на території НПП 

«Кармелюкове Поділля»;  

2. визначення найбільш ефективних способів підготовки посадкового 

матеріалу в умовах НПП «Кармелюкове Поділля».  

3. забезпечення ефективного відновлення низькоповнотних насаджень 

шляхом створення ділянок доповнення саджанцями дуба звичайного та 

сприяння природному поновленню; 

4. вирощування посадкового матеріалу різними способами; 

5. використання результатів даної програми для розробки проектів   

по відновленню похідних лісів, зокрема, на території «Любомирської дачі» .  

На даний час є запити до Парку на насіння та посадковий матеріал дуба 

скельного з НПП «Кременецькі гори», НПП «Північне Поділля». Надані 

матеріали будуть сприяти розповсюдженою дуба скельного, збільшення 

чисельності виду в межах України.  

Моніторинг за виконанням Програми  

Складено Календарний план виконання Програми по якому буде 

здійснюватися щорічно науковим відділом та відділом державної охорони 

моніторинг за виконанням Програми. 

 Корегування Програми буде відбуватися за потреби і у  відповідності до 

рішень науково-технічної ради установи. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Назва заходу 

 

Строк виконання Відповідальний  

Примітки 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Узагальнити дані попередніх 

досліджень та створити банк 

даних по низькоповнотних 

середньовікових насадженнях 

дуба звичайного, постійно 

поповнюючи його за 

результатами досліджень  

+ + + + +   Закласти пробні 

площі в кварталах з 

повнотою 3-5 

одиниць дуба 

звичайного 

2 Узагальнити дані попередніх 

досліджень та створити банк 

даних по місцезростанню дуба 

скельного, постійно 

поповнюючи його за 

результатами досліджень 

+ + + +    Закласти пробні 

площі в кварталах 

місцезростання дуба 

скельного  

3 Провести картування місць 

зростання дуба звичайного( 

(низькоповнотні середньовікові 

насадження)  

 + + + +   Створити 

картосхеми 

4 Провести картування місць 

зростання дуба скельного 
 + + +    Створити 

картосхеми 

5 Провести Класифікацію 

дубових лісів 
       Формації дуба 

звичайного та 

скельного 

6 Провести дослідження по 

природному відновленню дуба 
 + + + +   Визначити квартали, 

щільність, 
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звичайного та скельного, 

картування місцезростань 

екологічний стан 

самосіву, прогноз на 

майбутнє 

7 Розробити методику 

відновлення дуба звичайного в 

насадженнях 

 +      Методи поновлення 

дуба звичайного 

саджанцями з 

відкритою, закритою 

кореневими 

системами, жолудем 

8 Провести відбір і підготовити 

ділянки в кварталах для посадки 

дуба звичайного різними 

методами 

 + + + +   Підготовка ділянок у 

виділах 

9 Провести вивчення 

особливостей росту саджанців 

дуба звичайного висаджених 

різними способами  

  + + + +  Щорічно проводити 

обстеження 

саджанців, 

проводити 

порівняння ходу 

росту та з самосівом 

10 Підготовка посадкового 

матеріалу. Дослідити 

ефективність способів 

вирощування посадкового 

матеріалу 

  + + + +  Вирощування дуба 

звичайного з 

відкритою та 

закритою 

кореневими 

системами на 

дослідній ділянці та 

в розсаднику 

11 Започаткувати постійне 

проведення фенологічних 

 + + + + +  Відмічати конкретно 

фенологічні фази 
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спостережень за видами. 

 

розвитку дуба 

звичайного та 

скельного 

12 Постійно проводити збір 

жолудів дуба звичайного та 

скельного 

+ + + + + +  Перевірка на якість 

та схожість 

 13 Взяти на облік екземпляри дуба 

звичайного та скельного у віці 

плодоношення в зоні діяльності 

Парку 

 + + +    По всіх відділеннях 

14 Взяти на облік екземпляри дуба 

звичайного та скельного з 

діаметром 80 см і більше в зоні 

діяльності Парку 

 + + + +    

15 Підготовка лісових ділянок для 

висаджування саджанців дуба 

звичайного 

  + + + +  У вибраних 

кварталах відділень 

16 Визначити квартали асоціацій 

Зеленої книги України. 

Провести картування. 

 + + +     

17 Розробити природоохоронні 

рекомендації 

 

    + +   

18 Щорічно готувати звіти про 

виконані роботи. 

 + + + + +  Звіт відповідальних 

за окремий вид 

роботи згідно 

Програми 

19 Розробити методичні 

рекомендації по відновленню та 
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збереженню дубових насаджень 

в лісових масивах Парку  

 

20 Підготувати наукові статті за 

результатами досліджень 

 + + + + +   

21 Проводити еколого - освітню 

роботу щодо ознайомлення з 

проблемами збереження лісів 

 + + + + +   

22 Комплексний звіт по 

відновленню дуба звичайного та 

екологічний стан насаджень з 

участю дуба скельного 

     +  Підготувати звіти 

всім учасникам 

Програми 

 

23 

 

Провести науково-практичний 

семінар як підсумок виконання 

Програми 

     +   

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         


