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ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ
НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ ГЛОДУ
ОДНОМАТОЧКОВОГО В ЛІСОВИХ
НАСАДЖЕННЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Анотація. У статті проведено дослідження ходу росту надземної частини модельних дерев глоду одноматочкового в
умовах лісових насаджень Правобережного Лісостепу України. Встановлено, залежність росту і розвитку надземної
частини глоду одноматочкового у висоту від експозиції, типу умов, складу насадження, зімкнутості та походження. У
статті встановлений нерівномірний приріст глоду одноматочкового у висоту за роками. Показана різниця приросту у
висоту у дерев насіннєвого та порослевого походження. У науковій роботі з’ясовано, що найбільший приріст у висоту
насіннєвих дерев спостерігається в другому-четвертому десятилітті, у рослин порослевого походження – першомутретьому десятилітті. Порослеві екземпляри глоду одноматочкового після двадцяти років мають висоту на 1–2 м
меншу, ніж насіннєві. Збільшення зімкнутості насадження і зменшення вологи в ґрунті знижує інтенсивність росту глоду
одноматочкового і навпаки.
Ключові слова: ріст, розвиток, приріст, хід росту, глід одноматочковий.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БОЯРЫШНИКА ОДНОПЕСТИЧНОГО
В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье проведено исследование хода роста надземной части модельных деревьев боярышника
однопестичного в условиях лесных насаждений Правобережной Лесостепи Украины. Установлено, зависимость роста
и развития надземной части боярышника однопестичного в высоту от экспозиции, типа условий, составу насаждения,
сомкнутости и происхождение. В статье установлен неравномерный прирост боярышника однопестичного в высоту за
годами. Показана разница прироста в высоту у деревьев семенного и порослевого происхождения. В научной работе
выяснено, что наибольший прирост в высоту семенных деревьев наблюдается во втором-четвертом десятилетии, у
растений порослевого происхождения – первом-третьем десятилетии. Порослевые экземпляры боярышника однопестичного после двадцати лет имеют высоту на 1–2 м ниже, чем семенные. Увеличение сомкнутости насаждения и
уменьшение влаги в почве снижает интенсивность роста боярышника однопестичного и наоборот.
Ключевые слова: рост, развитие, прирост, ход роста, боярышник однопестичный.
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FEATURES OF THE HEIGHT AND THE DEVELOPMENT OF ABOVE-GROUND PART OF HAWTHORN
IN THE FOREST PLANTING OF THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Abstract. In the article a study of motion of the height of the above-ground part of the model trees of Hawthorn is
undertaken in the conditions of the forest planting of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine.
The dependence of height and development of the above-ground part of hawthorn in the height from a display, type of terms,
to composition of planting, closeness and origin is set. In the article the uneven increase of hawthorn is set in the height
after years. The difference of the increase is shown in the height of the trees of seminal and underwood origin. It is found out
in the advanced study that the most increase of the seminal trees height is observed in the second-fourth decade, and the
plants of the underwood origin – in the first-third decade. After twenty years the height of the underwood copies of hawthorn
height is 1-2 m less than seminal.
The increase of closeness of planting and reduction of moisture in soil reduces intensity of height of hawthorn and vice
versa.
Keywords: height, development, increase, motion of height, hawthorn.
Постановка проблеми. Підвищення продуктивності
лісів є актуальним завданням лісогосподарської науки і
практики. Для створення і вирощування стійких і високопродуктивних лісових насаджень необхідно всебічно
вивчити біологічні властивості деревних та чагарникових
порід, їх взаємовідносини з навколишнім середовищем і
вплив одних видів на інші. Ріст і розвиток деревних і чагарникових рослин залежить від місця зростання і факторів
навколишнього природного середовища. При створенні
сприятливих умов (збільшенні вологи, освітлення і зменшення внутрівидової та міжвидової конкуренції) рослини
проявляють інтенсивніший ріст.
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Глід одноматочковий як типовий представник підліскової породи і природній супутник дуба звичайного зустрічається в усіх лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України, ріст і розвиток надземної частини якого
змінюється залежно від походження та місця зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість дослідників відносять глід одноматочковий до повільнорослих порід [3, 15, 16, 18]. На півдні України глід
досягає висоти 5–6 м, на півночі України і в Молдові – 5–10
м, в Прибалтиці – 6–7 м, в Європейській частині Росії –
7–8 м [2, 6, 8, 14, 17, 19]. У Середній Азії і Європейській
частині Росії при поливі у віці 35 років глід досягає висоти
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нях насіннєвий глід одноматочковий у віці до 20 років
мав меншу висоту порівняно з порослевими деревами, а у
подальшому приріст у висоту збільшився. У Юрківському
лісництві, квартал 36 на рівнинній частині у віці 43 років
висота насіннєвих дерев глоду одноматочкового склала
7,2 м. У Цибулівському лісництва, квартал 22 в свіжих
дібровах енергія росту насіннєвого глоду відрізняється
від описаних вище закономірностей. У цих насадженнях
насіннєвий глід одноматочковий до 30 років проявляє
слабку енергію росту у висоту, потім інтенсивність росту
його до 50 років поступово збільшується і в віці 60 років
дерева глоду одноматочкового досягають висоти 7,9 м.
Подібне співвідношення (за енергією росту в висоту)
глоду одноматочкового насіннєвого і порослевого походження має місце в Прикордонному лісництві, квартал 42.
Насіннєвий глід одноматочковий досяг найбільшого приросту в 30–50 років (2,1–2,3 м), а висота його у віці 62
років склала 11,7 м. Інтенсивний ріст порослевого глоду
одноматочкового в цьому насадженні спостерігається в
перші 20 років і складає – 2,5–2,7 м, тоді як у віці 60
років – 0,4 м, а загальна висота дерева – 10,3 м. (див.
табл. 1, рис. 1).
Енергія росту в висоту глоду одноматочкового протягом онтогенезу не характеризується однозначною
закономірністю. Найбільший приріст у висоту насіннєвих
дерев спостерігається в четвертому і шостому десятилітті
та складає 1,4–2,2 м. Подібна різниця в прирості у висоту дерев глоду одноматочкового в різні періоди росту
пояснюється різною зімкнутістю верхнього ярусу насаджень. При відсутності затінення глоду одноматочкового зверху, приріст його у висоту відрізняється високою
інтенсивністю. Після змикання верхнього ярусу і зменшення освітлення дерев глоду одноматочкового зверху,
приріст у висоту різко зменшується, а при розрідженні
насадження – збільшується.
У дубових насадженнях Юрківського лісництва,
квартал 72 при повноті 0,5 глід одноматочковий у віці
17 років досяг висоти 4,3 м, а у віці 23 років цього ж
лісництва при повноті 0,7 в однакових умовах – 4,7 м.

6–10 м з діаметром стовбура 36 см, однак росте повільно
[4, 9]. У 15 років глід досягає висоти 5,5 м, діаметром
на висоті грудей 5,5 см і у віці 5–10 років проявляє
найбільший приріст у висоту [7]. В Криму глід зростає
в поясі дубових лісів у другому ярусі та на узліссях у
вигляді куща або дерева висотою 3–4 м [10]. На Кавказі
глід досягає висоти 6–12 м, тоді як у Грузії – 12–15 м у
віці 40 років [11, 12]. За даними Е.З. Бобереко, середній
річний приріст глоду одноматочкового в Ботанічному
саду БССР у віці 15 років склав у висоту – 21 см, діаметр –
0,28 см. В умовах Мінська у віці 15 років максимальна висота дерев глоду зафіксована на рівні 3 м, у віці 25 років –
6 м [17]. В умовах Сиктивкар (Росія) у віці 18 років глід
досягає 1,2 м у висоту, а в Ташкенті (Узбекистан) у віці
14 років – 6,85 м [1].
Мета статті – вивчення інтенсивності росту і розвитку
надземної частини глоду одноматочкового в лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України залежно
від типу лісорослинних умов, освітленості, віку, походження, частини схилу.
Методика дослідження. Дослідження росту надземної частини глоду одноматочкового проводили на пробних
площах, закладених згідно загальноприйнятої в лісовій
таксації методики [5]. Тип лісорослинних умов пробної
площі визначався за методикою типологічних досліджень
[13].
Основні результати дослідження. У Правобережному Лісостепу України під впливом сприятливих умов
сформувалися змішані за складом і різні за формую насадження, в нижньому ярусі яких у значній кількості зустрічаються чагарники, зокрема глід одноматочковий.
За нашими дослідженнями в свіжих дібровах південної
частини Правобережного Лісостепу України (Цибулівське
лісництво, квартал 13, Бершадське лісництво, квартал
88) глід одноматочковий у віці 23–26 років досяг висоти
5,0–6,0 м (табл. 1).
Залежно від умов росту (експозиції, зімкнутості, складу тощо) та походження приріст у висоту дерев глоду
одноматочкового може змінюватися. У лісових насаджен-

№ пробної
площі

Експозиція
схилу

Тип
лісорослинних
умов

Склад першого
ярусу

Зімкнутість

Вік, років

Висота глоду

Походження

до 10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

Таблиця 1
Показники росту у висоту глоду одноматочкового насіннєвого і порослевого походження, м

10

Пд-Сх
узлісся

D1-2

8Дз2Гз+Яз+Лпд+Клг

0,7

24

5,5

нас.

1,8

3,2

-

-

-

-

6

Пн-Зх
н.ч.с.

D2

10Дз+Яз+Клг+Чш

0,8

22

3,5

нас.

1,4

2,1

-

-

-

-

19

Пд-Зх
в.ч.с.
узлісся

D2

10Дз+Гз+Чш

0,7

35

7,1

нас.

1,7

3,4

1,6

-

-

-

18

рівнина

D2

10Дз

0,7

43

7,2

нас.

1,2

1,0

2,4

2,4

-

-

Приріст за десятиріччя у віці, років

7

Пн-Сх

D1-2

10Дз

0,7

43

5,6

нас.

1,6

1,1

1,2

1,7

-

-

11

Пд-Зх

D1-2

10Дз+Гз

0,6

63

7,9

нас.

0,8

0,8

1,5

1,6

1,4

1,8

20

Зах.
н.ч.с.

D2

10Дз

0,5

62

11,7

нас.

1,4

1,8

2,3

2,1

2,2

1,9

1

Пд-Зх

D2

9Дз1Гз+Лпд+Клг

0,7

21

5,2

пор

2,7

2,5

-

-

-

-

6

Пн-Зх

D2

10Дз+Яз+Клг+Чш

0,8

24

5,3

пор

3,2

2,1

-

-

-

-

10

Пд-Сх
н.ч.с.

D1-2

8Дз2Гз+Яз+Лпд+Клг

0,7

43

7,9

пор

2,4

2,3

1,4

1,3

-

-

19

Пд-Зх
с.ч.с.

D2

10Дз+Гз+Чш

0,7

64

6,9

пор

2,3

1,6

1,1

1,0

0,5

0,4

20

Зх

D2

10Дз

0,5

63

10,3

пор

2,7

2,5

2,0

1,6

1,0

0,4
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ɍ ɞɭɛɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ ɘɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɤɜɚɪɬɚɥ 72 ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɬɿ
ɦ/ɪɿɤ
0,5 ɝɥɿɞ
ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɢɣ ɭ ɜɿɰɿ 17 ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɹɝ ɜɢɫɨɬɢ 4,3 ɦ, ɚ ɭ ɜɿɰɿ 23 ɪɨɤɿɜ
0,3

ɰɶɨɝɨ ɠ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɬɿ 0,7 ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ – 4,7 ɦ. Ɋɿɫɬ ɝɥɨɞɭ
0,25

ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ ɿ ɧɚ ɜɢɪɭɛɤɚɯ. ɇɚ ɜɢɪɭɛɤɚɯ, ɞɟ
0,2

ɞɟɪɟɜɚ ɝɥɨɞɭ ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɫɬɭ ɩɪɢ
0,15

ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɬɪɶɨɯ-ɫɟɦɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɜ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ. Ɍɚɤ
0,1

ɜ ɫɜɿɠɿɣ0,05
ɞɿɛɪɨɜɿ ɘɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɤɜɚɪɬɚɥ 67 ɧɚ ɜɢɪɭɛɰɿ ɞɟɪɟɜɚ ɝɥɨɞɭ
ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ
ɦɚɥɢ ɛɿɥɶɲɭ ɜɢɫɨɬɭ, ɧɿɠ ɭ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɠ
0
10

20

30

40

50

60

ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɫɬɭ. ɉɿɫɥɹ ɜɨɫɶɦɢ ɪɨɤɿɜ ɪɿɡɧɢɰɹ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ ɨɞɢɧ ɦɟɬɪ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ
ȼɿɤ, ɪɨɤɢ

ɧɚɫɿɧɧɽɜɟ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ
ɩɨɪɨɫɥɟɜɟ
ɞɟɪɟɜ ɝɥɨɞɭ ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ,
ɧɚ ɜɢɪɭɛɰɿ ɛɿɥɶɲɢɣ, ɚ ɭ ɜɿɰɿ 20


Рис. 1. Особливості приросту модельних дерев глоду одноматочкового у висоту насіннєвого
ɪɨɤɿɜ ɪɿɡɧɢɰɹ
ɫɤɥɚɥɚ 1 походження,
ɫɦ (ɪɢɫ. 2). Юрківське
Ɍɚɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɪɨɫɬɭ 72
ɞɟɪɟɜ ɝɥɨɞɭ
і порослевого
лісництво, квартал
Ріст глоду одноматочкового
різниться
в насадженнях
і на
точкового
на вирубках і в насадженнях
спостерігається і
ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ
ɧɚ ɜɢɪɭɛɤɚɯ
ɿ ɜ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɿ ɜ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ
вирубках. На вирубках, де дерева глоду одноматочковов перехідних умовах місцезростання – від сухих до свіжих
го більш освітлені,
інтенсивність
росту при
інших
рівних
дібров ɞɿɛɪɨɜ
Ободівського
лісництва, ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ,
квартал 14. Різниця у виɭɦɨɜɚɯ
ɦɿɫɰɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
– ɜɿɞ
ɫɭɯɢɯ
ɞɨ ɫɜɿɠɢɯ
Ɉɛɨɞɿɜɫɶɤɨɝɨ
умовах з трьох-семирічного віку вища, ніж в насадженсоту глоду одноматочкового після 10 років розвитку скланях. Так, у свіжій
діброві
лісництва,
кварла 0,5 м, а за діаметром
см (рис. 3). В умовах з
ɤɜɚɪɬɚɥ
14. Юрківського
Ɋɿɡɧɢɰɹ ɭ ɜɢɫɨɬɭ
ɝɥɨɞɭ
ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ
ɩɿɫɥɹ 10близько
ɪɨɤɿɜ 1ɪɨɡɜɢɬɤɭ
тал 67 на вирубці дерева глоду одноматочкового мали
більшою забезпеченістю вологою дерева краще реагують
більшу висоту, ніж у насадженнях з такими ж умовами
освітлення, що сприяє збільшенню приросту.
ɫɤɥɚɥɚ 0,5 ɦ, ɚ ɡɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɥɢɡɶɤɨ 1на ɫɦ
(ɪɢɫ. 3). ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ
росту. Після восьми років різниця перевищила один метр.
Як відмічалось раніше, глід одноматочковий відносиДіаметр дерев глоду одноматочкового, зростаючих на
ться до посухостійких порід, але активно реагує на збіɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ
ɜɨɥɨɝɨɸ
ɪɟɚɝɭɸɬɶ
ɧɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ,
ɳɨбувɫɩɪɢɹɽ
вирубці більший,
а у віці 20 років
різниця ɞɟɪɟɜɚ
склала 1ɤɪɚɳɟ
см
льшення
вологості
ґрунту. Нами
вивчений хід росту
(рис. 2). Таке співвідношення росту дерев глоду одномадерев глоду одноматочкового в насадженнях, які зай-

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɩɪɢɪɨɫɬɭ.

Рис. 2. Хід росту у висоту і за діаметром модельних дерев глоду одноматочкового у насадженні
Ɋɢɫ. 2. ɏɿɞ ɪɨɫɬɭ ɭ ɜɢɫɨɬɭ ɿ ɡɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɞɟɪɟɜ ɝɥɨɞɭ
та на вирубці, свіжа діброва, Юрківське лісництво, квартали 67, 72

Ⱦɿɚɦɟɪ, ɫɦ

ɨɞɧɨɦɚɬɨɱɤɨɜɨɝɨ ɭ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɿ ɬɚ ɧɚ ɜɢɪɭɛɰɿ, ɫɜɿɠɚ ɞɿɛɪɨɜɚ, ɘɪɤɿɜɫɶɤɟ
ȼɢɫɨɬɚ, ɦ

ɥɿɫɧɢɰɬɜɨ, ɤɜɚɪɬɚɥɢ 67, 72
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ɜ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɿ
ɧɚ ɜɢɪɭɛɰɿ

ȼɿɤ, ɪɨɤɿɜ


ɜ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɿ
ɧɚ ɜɢɪɭɛɰɿ

ȼɿɤ, ɪɨɤɿɜ

Рис. 3. Хід росту у висотою і за діаметром модельних дерев глоду одноматочкового у насадженні
та на вирубці в перехідних від сухих до свіжих дібров Ободівського лісництва, квартал 14

Ɋɢɫ. 3. ɏɿɞ ɪɨɫɬɭ ɭ ɜɢɫɨɬɨɸ ɿ ɡɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɞɟɪɟɜ ɝɥɨɞɭ
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Рис. 4. Хід росту у висоту модельних дерев глоду одноматочкового в насадженнях
на різних частинах схилу Цибулівського лісництва, квартал 14
мають схил південно-західної експозиції Цибулівського
лісництва, квартал 13. Дослідження показали, що з переходом від верхньої частини схилу до нижньої, інтенсивність росту після п’яти, а особливо після 10 років,
значно підвищується. У віці 45 років у верхній частині
схилу (найсухіші умови зростання) дерева глоду одноматочкового досягли висоти 4,9 м, в середній частині
схилу – 7,6 м, а в нижній частині (найбільш вологі умови
зростання) – 8,3 м (рис. 4).
Як відомо, глід одноматочковий, дуб звичайний і ясен
звичайний характеризуються різною енергією росту у висоту. Так у насадженнях Прикордонного лісництва, квартал 47, що знаходяться в нижній частині схилу західної
експозиції, глід одноматочковий та дуб звичайний до
семи років мали однакову енергію росту, однак з часом
приріст глоду одноматочкового у висоту знизився, а дуба
навпаки підвищився. Після десяти років приріст у висоту
цих порід систематично збільшувалася і у віці 35 років
різниця склала 4 м. У цих насадженнях ясен звичайний
упродовж 35 років був вищим за глід одноматочковий і
дуб звичайний.
У дерев глоду одноматочкового насіннєвого походження чітко виражений стовбур без розвилки, висотою
до 2–2,5 м. Із висоти 2,5 м добре проявляється розгалуження. Однак, така висота залежить від умов росту
дерева. В однаково ростучих дерев крона розвивається
рівномірно у всіх напрямах. При сумісному рості з деревами, що розвивають густу крону, гілки глоду одноматочкового ростуть в сторону кращої освітленості.
Висновки. Ріст глоду одноматочкового у висоту
характеризується нерівномірним приростом. Найбільший
приріст у висоту насіннєвих дерев спостерігається в
другому-четвертому десятилітті (0,8–3,4 м), у рослин порослевого походження – першому-третьому десятилітті
(1,1–3,2 м). Порослеві екземпляри глоду одноматочкового після двадцяти років мають висоту на 1–2 м меншу,
ніж насіннєві. Збільшення зімкнутості насадження і зменшення вологості ґрунту знижує інтенсивність росту глоду одноматочкового і навпаки. При сумісному зростанні
дерев глоду одноматочкового з дубом звичайним і ясенем звичайним негативного впливу на головні лісотвірні
породи не спостерігається. Інтенсивність росту дерев головних порід і глоду до 7 років однакова, в наступні роки
глід поступається силою росту та залишається в другому,
третьому ярусі.
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