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РЕФЕРАТ 
Звіт про НДР: 47 с., 3 розділів, 182 джерела. 

Актуальність теми. В лісорослинних умовах Житомирської області соснові 
деревостани є домінуючими. Їх масова частка в лісовому фонді Житомирського 
обласного управління лісового та мисливського господарства складає 72,6%. 
Соснові деревостани мають досить значне лісогосподарське та рекреаційне 
значення. На сьогоднішній день соснові деревостани Центрального Полісся 
перебувають під загрозою втрати стійкості до комплексного впливу несприятливих 
кліматичних, лісопатологічних, пірологічних, антропогенних факторів через 
поширення верхівкового, шестизубчатого короїдів, збудників кореневої та соснової 
губки. Надзвичайної шкоди завдають лісові пожежі, які щорічно знищують лише в 
умовах Жиомирщини близько 564,3 га. Державного лісового фонду. Всі вище 
перераховані фактори викликані не лише впливом антропогенних факторів, але і 
значними кліматичними змінами. Крім Житомирської області, ураження соснових 
деревостанів вище згаданими шкідниками, хворобами, а також знищених лісовими 
пожежами, в тому числі масштабними, спостерігається на територіях Волинської, 
Львівської, Рівненської, Київської, Чернігівської, Вінницької, Тернопільської, Івано-
Франківської областей. 

Всихання різновікових соснових деревостанів внаслідок комплексного впливу 
шкідників та збудників хвороб як грибкового, так і бактеріального походження 
вперше набули характеру масових епіфітотії вже на початку 2012 року. Ще на 
початку 2010 року не спостерігалось таких масштабних всихань. Тому до 2021 року 
плану заходів щодо обмеження масового всихання деревостанів сосни звичайної, а 
також виникнення і розповсюдження лісових пожеж, в тому числі і масштабних, не 
був розроблений. У зв’язку з цим, вивчення сучасного лісопатологічного і 
пірологічного стану, що призводить до масового знищення соснових деревостанів в 
умовах Центрального Полісся і на території Житомирської області зокрема, є досить 
актуальним напрямком досліджень, так як особливість ураження внаслідок дії 
лісових пожеж соснових насаджень, діагностика захворювань, дендрохронологічний 
моніторинг, характер поширення збудників кореневої, соснової губки, і зв’язок з 
лісівничо-таксаційними умовами вивчені практично мало, як і не вирішеним 
залишається питання ефективності проведення заходів захисту від дії шкідників, 
збудників кореневої губки сосни звичайної, соснової губки, а також не досліджено 
пірологічні фактори виникнення, масштабного поширення, протидії масштабним 
лісовим пожежам як в Центральному Поліссі, так і в Житомирській області зокрема. 

Тематика започаткованих досліджень відповідає духу прийнятих в Ріо-де-
Жанейро в 1992 році угоді про збереження біологічного різноманіття лісів, 
Конвенції ООН «Про зміну клімату», положенням Національної лісової доктрини, 
державній цільової програми «Ліси України», «Концепції розвитку лісового 
господарства України на 2014-2023 роки», Стратегії збереження біологічного 
різноманіття в Україні. 

Дослідження виконані відповідно до ініціативних наукових досліджень 
співробітників кафедри лісвництва та захисту лісу Малинського фахового коледжу: 
«Лісопатологічний і пірологічний стан лісових та лісоаграрних ландшафтів 
Центрального Полісся в контексті змін клімату в умовах радіоактивного 
забруднення грунтів», номер державної реєстрації: 0121U113273. 

Мета та завдання. Метою проведення пошукових досліджень щодо оцінки 
лісопатологічного, пірологічного стану, екологіної оцінки лісоаграрних ландшафтів 
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на радіоактивно забруднених грунтах в умовах центрального Полісся є комплексний 
аналіз факторів які виникають в лісових едатопах і сприяють зниженню 
резистентності деревостанів соснових насаджень до несприятливої дії факторів 
кліматичного, біологічного, пірологічного, антропогенного походження. 

Для досягнення мети досліджень були поставлені наступні програмні завдання: 
- вивчення поширення кореневої губки сосни звичайної в зв’язку з 

ландшафтними та лісівничо-таксаційними характеристиками соснових насаджень; 
- дослідження розповсюдження соснової губки на деревостанах сосни звичайної 

з урахуванням ландшафтних, лісотаксаційних характеристик соснових насаджень; 
- вивчення накопичення лісових горючих матеріалів та їх вплив на пірологічний 

стан лісових едатопів в насадженнях сосни звичайної; 
- проведення дендрохронологічного моніторингу соснових насаджень з різним 

ступенем ураження верхівковим, шестизубчатим короїдами, збудниками кореневої 
та соснової губки, пошкодження соснових деревостанів внаслідок інтенсивної дії 
лісових пожеж різного виду; 

- аналіз зміни стійкості соснових деревостанів під впливом верхівкового та 
шестизубчатого короїдів, збудників кореневої, соснової губки, ділянки соснових 
деревостанів, що були пройдені лісовими пожежами різного виду та інтенсивності; 

- діагностика, вивчення особливостей захворювання збудниками кореневої, 
соснової губки в лісових едатопах Центрального Полісся України; 

- оцінка ефективності існуючих лісогосподарських заходів, їх удосконалення, 
розробка практичних рекомендацій лісогосподарським підприємствам щодо захисту 
соснових деревостанів від негативного впливу верхівкового, шестизубчатого 
короїдів, збудників кореневої і соснової губки, недопущення виникнення, 
поширення, боротьби з лісовими пожежами різного виду та інтенсивності як в 
умовах Центрального Полісся України, так і Житомирської області зокрема; 

- наукова та виробнича апробація комплексу рекомендованих заходів по 
боротьбі з шкідниками, хворобами, лісовими пожежами в умовах Центрального 
Полісся України. 

Об’єкти досліджень. Об’єктами досліджень стали тимчасові та постійні пробні 
площі, що було закладено в період з 2020-2021 років в умовах соснових 
деревостанів Державних лісогосподарських підприємств: ДП «Овруцьке ЛГ», ДП 
«Олевське ЛГ», ДП «Народицьке ЛГ», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП 
«Білокоровицьке ЛГ», ДП «Малинське ЛГ», ДП «Зарічанське ЛГ», ДП 
«Житомирське ЛГ», ДП «Радомишльське ЛМГ», а також в умовах 
природоохоронних науково-дослідних відділень Поліського природного 
заповідника. 

Наукова новизна. Вперше в умовах Центрального Полісся України, 
Житомирської області зокрема проведено дендрохронологічний моніторинг і 
оцінено вплив верхівкового, шестизубчатого короїдів, збудників кореневої, соснової 
губки, проведено пірологічну оцінку дії лісових пожеж різного виду та 
інтенсивності на формування річних приростів соснових деревостанів, оцінено 
вплив зміни клімату на характер та інтенсивність ураження сосни звичайної 
збудникамиів кореневої, соснової губки, масштабів розповсюдження і пошкодження 
верхівковим та шестизубчатим короїдами, накопичення в соснових деревостанах 
лісових горючих матеріалів і їх впив на динаміку лісових пожеж. 

В результаті проведених досліджень передбачається провести удосконалення 
методик по проведенню лісопатологічної експертизи соснових деревостанів, 
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удосконалення існуючих та розробка нових методів щодо обмеження поширення 
шкідників, хвороб сосни звичайної, покращення ефективності проведення 
лісогосподарських заходів щодо унеможливлення лісових пожеж в умовах як 
Центрального Полісся України, так і на радіоактивно-забруднених грунтах 
Житомирської області зокрема. 

Практична цінність отриманих результатів полягає у вивченні впливу 
шкідників, хвороб, лісових пожеж на резистентність соснових насаджень, а також в 
практичному комплексі заходів по захисту сосни звичайної в умовах Центрального 
Полісся України. 

Результати виконання НДР планується впровадити у виробництво на базі 
державних підприємств: ДП «Овруцьке ЛГ», ДП «Олевське ЛГ», ДП «Народицьке 
ЛГ», ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Малинське ЛГ», ДП 
«Зарічанське ЛГ», ДП «Житомирське ЛГ», ДП «Радомишльське ЛМГ», а також в 
умовах природоохоронних науково-дослідних відділень Поліського природного 
заповідника, для використаня в освітньому процесі Малинського фахового коледжу 
при проведенні теоретичних та практичних занять зі студентами з навчальних 
дисциплін: Лісова ентомологія, Лісова меліорація, Лісова фітопатологія, Охорона 
лісів від пожеж, Лісівництво. 

Ключові слова: ліс, всихання, сосна звичайна, дендрохронологія, радіальний 
приріст, кліматичні показники, верхівковий короїд, шестизубчатий короїд, коренева 
губка сосни звичайної, соснова губка, хвороба, шкідник, лісова пожежа, лісові 
горючі матеріали, заходи захисту, знезараження, оцінка, фітопатологічний 
моніторинг, наукові дослідження. 
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ВСТУП 
Сучасний екологічний стан лісів Центрального Полісся України зумовлюється 

рівнем та інтенсивністю антропогенного впливу на них, а також зростаючим 
техногенним навантаженням, що порушує природну стійкість і середовище-
формуючі функції лісових екосистем [1, 3, 110, 124]. Лише за останнє десятиріччя в 
Україні від промислових викидів, антропогенної діяльності людини, пошкодження 
шкідниками, ураження хворобами, згоріло від лісових пожеж - 274,5 тис. га. 
соснових лісових деревостанів. Радіаційного забруднення через аварію на ЧАЕС 
зазнали близько 3,5 млн. га лісів (40% від загальної їх площі) [2, 4, 15, 45, 62]. 
Щороку, потреба народного господарства України в сосновій деревині постійно 
зростає [10, 16, 34, 56]. При цьому, лісорослинні ресурси в більшості регіонів країни 
залишаються незмінними, а подекуди вони і зовсім зменшуються [5, 8, 12, 34, 45, 62. 
78]. Відновлення лісових ресурсів України не можливе без своєчасного відновлення 
деревостанів, в тому числі і соснових, що вирубуються в процесі проведення рубок 
догляду та головного користування [10, 14, 23, 45, 64, 76, 83]. Відновленню 
потребують також ділянки, на яких ліс загинув від стихійних лих (пожеж, 
вітровалів, буреломів, селевих потоків, зсувів грунту тощо), та порушені внаслідок 
злочинної антропогенної діяльності людини [3, 16, 24, 45, 67, 83, 92]. 

Поновлення лісу відбувається як природним шляхом, так і штучно [4, 6, 7, 12, 
34, 46, 73, 84, 92, 112, 134]. Житомирське обласне управління лісового і 
мисливського господарства в умовах якого проводяться наукові дослідження згідно 
науково-дослідної тематики «Лісопатологічний і пірологічний стан лісових та 
лісоаграрних ландшафтів Центрального Полісся в контексті змін клімату в умовах 
радіоактивного забруднення грунтів» за номером державної реєстрації: 
0121U113273 розташовано в зоні Полісся України, зокрема в її Центральній частині 
з домінантою в лісових масивах соснових деревостанів і наявністю значних площ 
перезволожених лісових грунтів, зокрема перехідних та низинних боліт [32, 45, 56, 
67, 74, 84, 93, 114, 134, 156]. Значні ділянки заболочених земель мають запаси торфу 
[10, 18, 22, 34, 54, 63, 73, 84, 91, 106, 113, 134, 164]. Добування торфу для 
господарських цілей призводить до того, що вироблені торфовища стають досить 
значною частиною порушених, деградованих земель які значно відрізняються за 
своїми грунтовими характеристиками і вимагають специфічних заходів щодо їх 
поновлення [16, 34, 40, 46, 73, 83, 91, 96, 118, 124, 135, 174]. Вироблені торфовища 
можуть бути відновлені з метою подальшого лісогосподарського використання для 
створення водойм або лісових культур сосни звичайної [5, 12, 16, 18, 24, 34, 37, 46, 
56, 67, 74, 82, 97, 126, 137]. Напрям лісовідновлювальних робіт здебільшого 
залежить від способу добування торфу, товщини залишкового шару, гідрологічних 
умов [21, 26, 34, 46, 56, 63, 72, 84, 142, 156, 175]. 

Слід зазначити, що торфові виробки представляють собою специфічні ділянки 
які характеризуються певною неоднорідністю характеру рельєфу, наявністю 
залишкового, напівмінералізованого або і повність мінералізованого шару торфу, 
безпосереднім виходом на денну поверхню підстилаючих порід, зокрема пісків, що 
обумовлює різноманітність водно-фізичних і хімічних показників торфової виробки, 
навіть в межах одного родовища [16, 34, 45, 64, 72, 83, 93, 110, 134, 173]. Торфові 
розробки зони Полісся України характеризуються різким пониженням місцевості 
[12, 26, 34, 46, 53, 87]. Враховуючи те, що загальний ухил ділянки торфової 
розробки з Південного Заходу на Північний Схід необхідно облаштовувати з метою 
забезпеченя  зниження перезволоження в дощові періоди, необхідно привести повну 
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ревізію і приведення в належний технічний стан осушувально-зволожувальні  
канали. Це дасть можливість відновити нормальну роботу осушувально-
зволожувальних меліоративних систем двосторонньої дії на перезволожених землях 
Центрального Полісся і Півночі Житомирської області зокрема [24, 56, 64, 73, 83, 96, 
105, 112, 134, 163, 181]. 

Не зважаючи на те, що до останнього часу збудник кореневої губки сосни 
звичайної (Heterobasidion annosum), відомий як сапрофітуючий паразит і викликає 
ураження кореневої системи хвойних порід, особливо сосни звичайної, однак до 
сьогоднішнього дня ще немає ефективних заходів захисту соснових насаджень щодо 
дієвого обмеження поширення його патогенного начала в лісових соснових едатопах 
Житомирського Полісся [23, 29, 32, 43, 54, 61, 67, 72, 76, 84, 91, 94, 82, 85, 91, 95, 
106, 134, 178, 180]. Тому розробка комплексних заходів захисту від патогенного 
впливу збудника кореневої губки сосни звичайної на сьогоднішній день є 
проблемою світового значення [16, 19, 21, 34, 42, 56, 67, 73, 82, 91, 105, 115, 134, 
156, 164, 172]. Основна увага при проведенні досліджень збудника кореневої губки 
сосни звичайної приділена фітопатологічній оцінці, а також розробці ефективних 
заходів, що спрямовані на збільшення резистентності до дії патогенну в соснових 
деревостанах [3, 15, 67, 73, 83, 91, 94, 101, 108, 134, 156, 162, 178, 180]. Збудник 
кореневої губки сосни звичайної (Heterobasidion annosum) викликає масове 
ураження соснових лісостанів [9, 16, 23, 34, 41, 46, 53, 62, 71, 85, 93, 108]. Уражені 
збудником кореневої і соснової губки насадження є резерватами для масового 
поширення шкідників, видовий склад яких визначається віком деревних порід, 
повнотою насаджень, близькістю осередків стовбурових шкідників та екологічними 
чинниками [12, 18, 64, 72, 87, 93, 106, 171]. У ослаблених соснових деревостанах 
зменшується тиск живиці, що фізіологічно захищає сосну звичайну від 
пошкодження стовбуровими шкідниками. Їх спалахи розмноження і массового 
поширення відбуваються з нерегулярними інтервалами, але як правило є типові для 
ослаблених соснових деревостанів, що знаходяться в стані фізіологічного стресу [15, 
34, 135, 143, 156, 174]. Масовому розмноженню, географічному поширенню 
збудника кореневої губки сосни звичайної, соснової губки як його синергіта, а також 
і шкідливих ентомофагів у віці 65-85 років верхівкового, шестизубчатого короїдів 
сприяють зміни кліматичних умов в зоні Полісся України [3, 8, 45, 56, 72, 62, 84, 91, 
106, 116, 132, 156, 162, 174]. За результатами досліджень багатьох авторів, на 
сьогоднішній день в багатьох лісогосподарських підприємствах Центрального 
Полісся України спостерігається стійка тенденція до значних втрат товарної 
деревини сосни звичайної через масштабні поширення збудників кореневої губки, 
соснової губки, ентомошкідників-верхвкового та шести зубчатого короїдів [7, 16, 32, 
142, 151, 164, 173, 182]. 

Лісові пожежі завдають не лише значних збитків лісовому господарству 
України, але і знищують державне і приватне майно, забирають людські життя. 
Леше за період з 2010 по 2020 роки на території зони Центрального Полісся України 
пожежі відбулись на площі 1 млн. 432 тис га. В результаті було завдано збитків на 
суму 1 млрд. 345 млн. 765 тис грн. У вогні загинуло 432 чоловіка [23, 34, 52, 63, 72, 
84, 91, 96, 101, 110, 124, 135, 147, 156, 162, 176, 180]. Маштабні лісові пожежі 2020 
року, що пройшли по територіях Рівненської, Київської, Житомирської, 
Чернігівської областей на 72% знищили лісосировинну базу, об’єкти природно-
заповідного фонду, призвели до повного вигорання торфовищ, каталізували процеси 
зниження рівня грунтових вод, що в свою чергу призвело до зниження 
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продуктивності соснових деревостанів, послабили санітарно-гігієнічні, захисні, 
оздоровчі, рекреаційні, водоохоронні та інші екологічні функції соснових лісів 
Центрального Полісся [23, 34, 45, 64, 73, 82, 91, 92, 96, 103, 116, 123, 134, 145, 156, 
167, 178, 182]. Вогонь досить негативно впливає на багаторічні деревостани, 
середньовікові і молоді насадження, лісову фауну, діяльність грунтової біоти [5, 10, 
13, 16, 25, 34, 43, 52, 62, 67, 74, 83, 91, 94, 101, 112, 123, 154, 163, 173, 181]. Крім 
того лісові пожежі призводять до різких змін рівня рН лісових грунтів, озольнюють 
грунтовий профіль, змінюють трофність лісових грунтів. На перспективу у зв’язку з 
глобальними кліматичними змінами за данми багатьох дослідників очікується 
зростання пожежної небезпеки в лісах України до 2050 року майже на 30% [67, 84, 
96, 112, 123, 132, 145, 154, 167, 171, 182]. 

Лісові пожежі в Україні є одним із найнебезпечніших чинників як для лісових 
масивів, заповідної флори, фауни, в тому числі і мисливської, так і для населення 
населених пунктів межі яких примикають до лісу, об’єднаних територіальних 
громад, підприємств різних форм власносі, сільськогосподарських угідь, військових 
частин [23, 41, 52, 56, 63, 66, 69, 71, 82, 94, 101, 103, 112, 123, 143, 154, 176, 181]. 
Осередок лісової пожежі виникає за рахунок наявності значного запасу, складу та 
готовності до пірологічного окислення горючої сировини до горіння з виділенням 
великої кількості тепла [63, 73, 92, 127, 132, 137, 142, 152, 167, 172, 176, 182]. Значно 
підвищують або зменшують ризики виникнення лісових пожеж на сучасному етапі і 
кліматичні умови [34, 41, 54, 63, 73, 121, 134, 145, 167, 172, 180]. У зв’язку з 
прогнозом науковцями світового рівня і організацією FIERMON зокрема, на 
найблищі 35 років глобального потепління та зміни клімату в бік його посушливості 
для України, значно підвищуються реальні ризики зростання кількості і масштабів 
неконтрольованих, катастрофічних лісових пожеж [12, 23, 42, 51, 56, 67, 72, 79, 81, 
82, 86, 91, 93, 96, 101, 114, 134, 139, 146, 154, 163, 173, 181]. На сьогоднішній день у 
багатьох регіонах світу останнім часом спостерігається все зростаюча тенденція до 
поширення надзвичайно сильних та не контрольованих лісових пожеж [34, 41, 56, 
67, 71, 82, 84, 92, 96, 106, 112, 143, 156, 163, 173, 180]. У більшості випадків лісові 
пожежі охоплюють великі регіони і навіть значні частини окремих континентів, 
наносячи людському суспільству та довкіллю величезних матеріальних збитків та 
призводячи до численних людських жертв [23, 34, 42, 51, 65, 84, 93, 104, 123, 134, 
156, 167, 173, 180]. У Центральному Поліссі і в Житомирській області зокрема, 
щорічно виникає понад 320 лісових пожеж загальною площею понад 760,42 га, 
водночас середня площа однієї обліково-ліквідованої лісової пожежі за останні 27 
років є досить значною і становить 17,4 га. Такі масштаби лісових пожеж призвели 
до колосальних матеріальних збитків в лісовому господарстві [10, 16, 23, 27, 29, 31, 
34, 39, 41, 46, 51, 54, 62, 67, 71, 74, 82, 85, 87, 91, 93, 95, 100, 112, 125, 129. 134, 137, 
145, 149, 156, 163, 171, 181]. Зменшення народонаселення в Україні, значна міграція 
населення України за кордон у пошуках роботи, неприпиняючі бойові дії на 
території Донецької і Луганської областей, анексія Автономної республіки Крим, не 
достатнє фінансування лісової галузі, а в деяких випадках і повне припинення 
виробничої діяльності лісогосподарських підприємств, відсутність державної 
підтримки і наукових замовлень науково-дослідних установ лісогосподарської 
галузі спричинили негативні соціально-економічні наслідки, що в комплексі з 
несприятливими проявами глобальних змін клімату загострили проблему лісових 
пожеж на території України [6, 10, 12, 23, 34, 37, 41, 47, 56, 58, 62, 67, 73, 79, 83, 91, 
93, 96, 101, 106, 116, 131, 142, 156, 164, 171, 176, 182]. Дослідженням лісових пожеж 
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займались провідні такі всесвітньовідомі науковці як: І. С. Мелехов, В. Г. Нестеров, 
Н. М. Горшенін, М. П. Курбатський, В. В. Усеня [134, 156, 178]. В Україні 
питаннями лісової пірології на сьогоднішній день займаються: С. В. Зібцев, П. П. 
Яворовський, В. П., Ворон, С. Г. Сидоренко, А. Д. Кузик, В. Б. Левченко [12, 23, 34, 
45, 56, 63, 67, 71, 74, 82, 114, 125, 131, 143, 156, 162, 178, 181]. Водночас, 
дослідження динаміки розповсюдження і факторів виникнення масштабних лісових 
пожеж в Житомирському Поліссі носять лише фрагментарний та не достатнь 
систематизованих характер [55, 78, 94]. Беручи до уваги те, що людський фактор є 
визначальним чинником, що впливає на процес виникнення та горіння, а також на 
поведінку лісової пожежі, визначення її обсягів та розподілу в лісових насадженнях 
залежно від віку, типів лісорослинних умов, просторово-часових тенденцій 
виникнення лісових пожеж, є сьогодні надзвичайно актуальними і необхідним [5, 
12, 13, 16, 18, 26, 38, 41, 46, 52, 58, 62, 66, 74, 82, 94, 117, 125, 135, 141, 156, 162, 179, 
182]. 

Метеорологічні умови, тип погоди, кліматичні зсуви та температурні 
екстремуми, перепади відносної вологості повітря особливо весною та восени, зміни 
надґрунтового покриву є основними факторами, що визначають пожежну небезпеку 
і регламентують роботи протипожежних служб лісових господарств Житомирської 
області [23, 43, 51, 62, 74, 82, 98, 106, 143]. Температура повітря, ґрунту, вологість 
повітря та надґрунтового покриву, кількість опадів і їх аккумуляція, швидкість та 
напрямок вітру дуже серйозно впливають на умови виникнення лісових пожеж, 
швидкість, особливості їх розвитку, а відповідно стратегію і тактику її гасіння [12, 
16, 34, 42, 52, 67, 78, 82, 84, 92, 163, 179, 180]. 

В Україні на сьогоднішній день з метою прогнозування стану пожежної 
небезпеки в лісах за умов погоди обраховують комплексний показник, що враховує 
температуру повітря, точку роси та кількість днів після дощу, на основі яких 
визначають клас пожежної небезпеки [67, 70, 73, 84, 93, 96, 100, 106, 112, 127, 132, 
143, 154, 167, 174]. Протягом останніх десятиріч метеорологічні умови як на нашій 
планеті, так і в Україні суттєво змінились. Багато із зареєстрованих змін кліматичної 
системи, за даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), є 
нетиповими або безпрецедентними за останні десятиріччя чи навіть тисячоліття 
[145, 164]. Для населення нашої держави вони мають переважно негативні наслідки і 
будуть посилюватись у майбутньому. Такі зміни не лише становлять серйозну 
загрозу для життя та здоров’я людей, а й зумовлюють значні та незворотні зміни в 
лісових і болотних екосистемах Житомирського Полісся [6, 10, 12, 21, 32, 45, 51, 69, 
72, 83, 87, 91, 96, 123, 128, 134, 143, 145, 156, 162, 170, 175, 182]. 

Стан лісових насаджень як у просторовому, так і в часовому аспектах 
характеризує такий інтегральний показник, як радіальний приріст дерев різних порід 
у притаманних для них умовах місцезростання [64, 78, 82]. Загальновідомо, що 
деревина в процесі росту фіксує інформацію про зміни стану довкілля, температуру, 
світло, вологість грунту, забезпечення поживними речовинами, а значення 
радіального приросту в свою чергу характеризує інтенсивність зростання дерева за 
діаметром і висотою. Чим краще берево забезпечене екологічними факторами, тим 
кращим буде радіальний приріст [70, 82, 94]. Динаміка анатомічної структури 
річних шарів соснових деревостанів, їх хімічного складу відображає багаторічні 
процеси, що відбуваються в природних ценозах. Це є результат внутрішньовидової 
конкуренції між деревами та впливів на лісові екосистеми таких заходів як рубки, 
меліорація, атмосферне забруднення тощо [87, 95, 134]. Отже, за аналізом коливань 
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величини радіального приросту можна проводити багаторічні реконструкції умов 
природного середовища в конкретному регіоні, а саме – робити висновки про вплив 
абіотичних та біотичних факторів на стан та продуктивність лісових насаджень 
впродовж всього періоду росту та розвитку, встановлювати ступінь їх пошкодження 
внаслідок природних або антропогенних чинників [12, 23, 34, 42, 45, 56, 60, 64, 78, 
82, 91, 95, 101, 112, 134, 143, 156, 164, 175, 180]. 

 
РОЗДІЛ 1. СТАН ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ 

Коренева губка сосни звичайної – анаеробний сапрофітуючий гриб 
(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.), що відноситься до базидіальних трутових 
грибів. Уражає близько 200 видів деревних порід, переважно хвойних, значно рідше 
листяних та чагарників [1, 6, 8, 10, 12, 16, 25, 28, 34, 45, 48, 54, 67, 76, 82, 84, 87, 92, 
96, 115, 123, 134, 142, 156, 164, 178, 181]. Плодові тіла - багаторічні, неправильної 
форми, у вигляді бокових шапок, з концентричними колами на поверхні, лінійні 
розміром - від 2-3 мм до 40 см [6, 12, 34, 42, 52, 61, 64, 71, 78, 83, 91, 95, 82, 91, 95, 
105, 118, 123, 131, 134, 145, 165, 171, 182]. Колір плодових тіл по мірі старіння 
змінюється від білого до світло-коричневого та темно-бурого. Край плодового тіла 
спочатку білий, згодом - кремового кольору з округлими та злегка вугластими 
порами [4, 7, 18, 23, 43. 51, 62, 71, 79, 84, 86, 92, 96, 100, 103, 114, 127, 132, 141, 156, 
167, 173, 165, 173]. 

 
1.1. Лісопатологічні особливості збудника кореневої та соснової губки 

Особливості проходження патологічного процесу збудника кореневої губки 
сосни звичайної, що мають безпосереднє відношення до організації захисту 
соснових деревостанів в умовах Центрального Полісся України зазначається 
наступними морфологічними особливостями [10, 14, 45, 65, 72, 82, 84, 96]: 

- різноманітність джерел інфекції - базидіоспори, конідієспори, міцелій; 
- наявність інфекції в кількості, достатній для ураження сосни практично в усіх 

насадженнях, незалежно від їх походження (природне або штучне), категорії земель, 
включаючи корінні лісові, ґрунтових різновидів та густоти посадки і частки сосни у 
складі деревостану; 

- проникнення патогену в корінь та ураження тканин відбувається звичайно в 
місцях контактів при тісному переплетенні кореневих систем, їх зростанні як в 
межах однієї кореневої системи, так і між кореневими системами сусідніх дерев, у 
місцях постійного їх травмування при розхитуванні деревостану сильним вітром та 
при механічному пошкодженні; 

- розвиток гнилей різних видів в кореневих системах одного дерева може бути 
викликаний кількома спорами. Міцелій, який розвивається з однієї спори, здатний 
заразити від 1 до 7 дерев на ділянці; 

- ріст міцелію кореневої губки сосни звичайної характеризується рівномірністю 
незалежно від віку насадження. Він проходить зі швидкістю 40 сантиметрів за рік; 

- розповсюдження міцелію на відстань кількох десятків метрів можливо лише 
при механічному переносі, а саме комахами, ґрунтообробними знаряддями при 
обробці міжрядь, при створенні мінералізованих протипожежних смуг, тощо. 

Особливості фізіології патогенну збудника кореневої гбки сосни звичайної, які 
визначають характер взаємовідносин з рослиною-господарем охарактеризовано в 
комплексі лісопатологічних праць, де відображено характер патологічного розвитку 
[5, 8, 14, 67]: 
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- залежність рівня дереворуйнівної активності кореневої губки, найважливішої 
фізіологічної функції патогенну, від індивідуальної стійкості сосни звичайної в 
певних лісорослинних умовах, що в значній мірі обумовлена природним 
середовищем; 

- здатність плодового тіла кореневої губки сони звичайної вбирати воду з 
субстрату, в тому числі і з деревини хворого дерева, з силою в 80 г/см2. Цей 
показник в 3 рази є вищим ніж у сосни звичайної, що дає патогенну перевагу перед 
рослиною-господарем в період недостатнього водозабезпечення; 

- більш низька вибагливість до умов аерації, завдяки чому гриб здатний 
переносити тимчасове затоплення; 

- більш широкий спектр адаптації до кислотності ґрунтового розчину (від рН 
3,2-7,3. 

Проте, ряд дослідників визначають, що осередкове всихання соснових 
насаджень може бути викликане також іншими збудниками, зокрема кореневою та 
комелевою гнилями, а зокрема: опеньком осіннім, причепкою хвилястою [5, 10, 21, 
176]. Тому коренева губка сосни звичайної-не поодинокий патогенний організм в 
лісових едатопах Центрального Полісся, що викликає массовий відпад хвойних 
насаджень у віці 65-75 років. 

В Україніі вивченням збудника H. annosa займався ряд відомих вчених-
дослідників – І. А. Бєляєв, А. Т. Ванін, С. Ф. Негруцький та інші. Увага до цієї 
хвороби з боку вчених і лісоводів постійно збільшується. Над вивченням різних 
аспектів проблеми поширення збуднка Н. annosa в наш час працюють Н. І. Федоров, 
І. А. Алєксєєв, А. М. Соловйов, М. І. Бойко та інші [60, 67, 82]. 

На життєдіяльність збудника та його взаємозв’язок з рослиною-господарем 
постійно впливають фактори навколишнього природнього середовища та 
забезпечення ризосфери кореневої системи мікроелементами. За даними С. Ф. 
Негруцького, коренева губка може розвиватися на деревині з широким діапазоном 
вологості грунту, а саме від 13 до 90% [3, 9, 11, 78]. Але низька вологість субстрату 
(13-35%), і дуже висока сорбція, (більше 90%) - гальмуютьть процеси росту 
плодового тіла гриба. Оптимальна вологість для проходження процесів росту та 
розвитку складає 60 – 70%, тобто майже така, як у свіжо зрубаної деревини [4, 22, 
47]. На початковій стадії гниття, вологість субстрату знижується до 40 – 45% в 
порівнянні з неураженими частинами деревини, подальші процеси руйнування 
збільшують її до 80%. 

При ураженні кореневих систем сосни звичайної на початковій стаді, можна 
побачити велике засмолення деревини [43, 56, 76]. Живиця може затримувати ріст 
міцелію. Найбільше пригнічує ріст гриба в чистій культурі живиця ялини, менше – 
живиця ялиці, зовсім незначно – живиця сосни [2, 6, 14, 85]. В дослідах по 
зараженню кори і деревини коренів ялини встановлено, що смоловиділення, 
особливо в кінці зими і на початку весни, лише частково захищає дерева від 
проникнення грибкової інфекції [78, 85, 92]. Доведено, що розвиток кореневої гнилі 
викликає зміни біохімічного складу живцевого і деревного скипидарів. У хворих 
дерев в живцевому скипидарі помічено підвищений вміст a- и b- пінена, діпентена. 
Кількість a -  пінена збільшується на 6%,  а b - пінена і діпентена – в 2–3 рази в 
порівнянні із здоровими деревами сосни звичайної [5, 16, 12, 56]. В той же час 
відносна участь такого біологічно активного терпена, як a - карена знижується на 
12,6%. Суттєві кількісні і якісні зміни в складі соснового скипидару помітні в місцях 
неопосередкованого розвитку гнилі. Ці зміни приводять до зниження захисних 
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функцій дерев і сприяють поселенню біологічної активності стовбурових шкідників 
[5, 21, 114]. 

Вивчивши вплив різних концентрацій a- і b- пінена, a - карена і терпінолена на 
ріст міцелію кореневої губки сосни звичайної в культурі, ми встановили, що окремі 
компоненти живичного скипидару пригнічують ріст міцелію. Найбільш 
пригнічуючу дію має терпінолен [34, 56, 73, 83, 92, 106, 113, 134, 145, 165, 172]. При 
внесенні 0,75 мл його в середовище, процеси росту повністю припиняються. Те ж 
саме відбувається і при внесенні в середовище 1мл b- пінена. Менше впливають на 
процеси росту кореневої губки a -  карен і a-пінен, вміст яких в живцевому 
скипидарі сосни найбільше [54, 67, 82]. Ріст гриба в накопичувальній культурі 
зупиняється при наявності в середовищі 1мл a - карена. При зниженні цього 
компонента, інтенсивність накопичення біомаси міцелію значно збільшується. 
Ступінь зниження процесу росту кореневої губки в значній мірі залежить від 
чистоти a-пінена [12, 23, 36, 42, 56, 67, 78, 93, 112, 124, 134, 145, 156, 163, 172, 181]. 
При внесенні в середовище 1 мл очищеного компоненту накопичення біомаси гриба, 
що складає 50% від контролю, його біологічна активність суттево призупиняється, 
що говорить про антогоністичну і інгібуючу дію. Технічний a- пінен діє значно 
сильніше [67, 72, 84]. При наявності 0,25 мл його в середовищі, процеси росту 
повністю зупиняються. Як показали проведені дослідження, з підвищенням 
концентрації a-пінена і a – карена, грибниця кореневої губки сосни звичайної не 
помирає, а тільки затримується і уповільнюється її ріст [10, 19, 24, 67]. 

В багатьох країнах світу, вивчається споруляція кореневої губки в 
насадженнях різних деревних порід [6, 13, 87]. Штами кореневої губки, виділені із 
сосни, характеризуються опушеним білосніжним міцелієм, а виділені із ялини і 
берези – жовто-кремовим бархатистим міцелієм [45, 65, 76]. На поживному 
середовищі соснові штами ростуть швидше, в 1,5 – 2 рази, ніж ялинові і березові. 
Максимальне накопичення біомаси міцелію помічено у соснових штамах на 15 
добу,- 623 – 748 мг., у ялинових та березових – на 25 день, - 273 – 361 мг. Однак 
кубики деревини обростають швидше міцелієм, виділеним з ялинових та березових 
штамів [45, 76, 83]. Останні мають широкий набір окислювальних ферментів і 
високу активність в порівнянні з сосновими, у них спостерігається посилений 
біосинтез позаклітинної пероксидази, підвищена активність лактази [55, 67, 74]. 
Показники активності окремих окислювальних ферментів у штамів із чистих за 
складом соснових і ялинових насаджень вищі, ніж у штамів із змішаних насаджень 
[3, 16, 19, 163]. 

 
1.2. Морфологічні особливості кореневої та соснової губки 

Всі штами які були нами діагностовані як коренева губка сосни звичайної 
мають досить високу целюлоїдну активність. Це говорить про їх надзвичайно 
високий ступінь патогенності. За її ступенем, всі відібрані нами штами з уражених 
насаджень незначною мірою відрізняються один від одного. Максимальне 
активування Cx- фермента приходиться на час найбільшого накопичення маси 
міцелію. Властивість кореневої губки розвиватися на багатьох деревних породах в 
значній мірі пояснюється високим рівнем дихання і окислювальних процесів [4, 8, 
134]. І. А. Алєксєєва морфологічно поділяє розвиток гнилей на деревостанах, щ 
обули попередньо уражені збудником кореневої губки сосни звичайної на 4 
патологічні стадії: 
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І.- часткове засмолення літніх кілець; 
ІІ.- повне засмолення деревини; 
ІІІ.- засмоленість зникає, деревина розпадається по річних кільцях; 
IV.- деревина розпадається на волокна, мокра, часто з запахом бродіння. 

 
У сосни звичайної гниль типово коренева. В стовбур гниль піднімається не 

вище 1,5-3 м. В центрі вже розвинутих гнилевих ділянок звичайно вже є прогалини, 
утворені в результаті вітровалу сухостійних сосен, потім розміщуються всохлі 
дерева, а по колу ростуть сосни в тій чи іншій мірі заражені хворобою кореневої 
губки сосни звичайної [2, 8, 14, 124]. І. А. Алєксєєва виділяє в ділянці всихання 
«біологічне вікно» або зону активного всихання і смугу закрито-ураженої зони, 
ширина якої коливається від 3 до 7 метрів [4, 12, 145]. В ділянках хвороби рідко 
зустрічаються імунні до Н. annosa дерева, які за даними А. Г. Черних [6, 123, 143], 
характеризуються певними відмінностями в анатомічній побудові деревини: 
великою товщиною річних шарів, великим відсотком пізньої деревини, великою 
товщиною стінок трахеї. Вказані дерева відрізняються доброю очищеністю 
стовбурів від сучків, мають світло-коричневу кору, добре розвинену кореневу 
систему [5, 12, 18, 116]. Поширення хвороби в насадженнях, більшою мірою 
залежить від типів лісу, що визначають екологічне середовище рослинного покриву 
і грунтової флори. Фітопатологічне обстеження сосняків показало, що коренева 
губка має найбільше поширення в типі лісу свіжий субір (В2), де більшість 
насаджень було уражено на 10 – 25%. В меншій мірі хвороба поширена в типах лісу 
свіжа судіброва – С2. В типах лісу свіжий бір – А2, вологий субір – В3 і сухий субір – 
В1 відмічені лише одиничні випадки ураження, тобто поширення хвороби в цих 
типах лісу господарської небезпеки не має [4, 10, 23, 56]. За даними І. Т. Єрмака в 
типах лісу, які характеризуються недостатньою вологістю грунту, відмирання дерев 
від кореневої губки не відмічено. Інтенсивні роботи по вивченню природи стійкості 
і селекції хвойних порід проводяться в Польщі, Норвегії, США та інших країнах 
єдиної спільноти [5, 13, 21, 34, 42, 53, 67, 72, 81, 92, 96, 101, 123, 134, 145, 153, 164, 
173, 182]. 

 
1.3. Селекційні заходи стійкості до кореневої та соснової губки 

Об’єктами селекції є одиничні (плюсові та мінусові) дерева, які збереглися в 
умовах масового всихання і мають життєздатний вигляд. Саме в цих місцях, де 
проходить жорстокий природний відбір, селекціонери знаходять імунні деревні 
особини, які стають родоначальниками нових стійких до хвороб екземплярів [6, 12, 
124, 167]. При відборі стійких дерев звертають увагу на такі зовнішні ознаки, як 
форма крони, особливо тип її верхівки, густота хвої, колір і довжина хвої, форма і 
ступінь очищення стовбура від сучків, тип і колір кори в комелевій і верхній її 
частині, наявність ураження на горизонтальних коренях при поверхневій розкопці 
[34, 87, 45]. Саме існування дерева в умовах массового всихання на фоні 20-ти 
річного підросту служить кращою рекомендацією його стійкості, здатності вижити 
при високому рівні інфекції. Однак при таких методах немає впевненості, що 
коріння не уражене [34, 67, 87]. Як показали наші спостереження, в рівній мірі 
уражуються і горизонтальні і вертикальні корені. Тільки при повній розкопці, можна 
впевнитися, що стрижневий корінь або нижня поверхня горизонтальних коренів не 
уражена, але це означає, що цінні екземпляри дерев будуть знищені і черенки з них 
можуть бути заготовлені тільки один раз [12, 18, 23, 45]. 
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Коренева губка сосни звичайної розповсюджується у найбільш продуктивних 
деревостанах - І, Іа бонітету, менше - II, спорадично - III. Візуальні ознаки ураження 
насадження сосни звичайної кореневою губкою полягають у діагностуванні 
відмерлих, всихаючих та вітровальних дерева з діаметром, близьким до середнього; 
групове куртине всихання; галявини, що оточуються дуже ослабленими (хворими), 
всихаючими деревами з ажурними кронами, короткими пагонами з хвоєю у вигляді 
пучків, свіжим та старим сухостоєм. Галявини часто заростають трав'яним покривом 
(грушанки, суниця, іван-чай, звіробій, рокитник, нечуй-вітер, куничник, тонконіг та 
ін.); підростом сосни, берези, дуба звичайного, чагарниками (малина, ліщина, 
ожина, лоза, тощо) [5, 7, 14, 156]. 

 
1.4. Характеристика пірологічного стану лісів Центрального Полісся 

Протягом останніх десятиріч метеорологічні умови як на нашій планеті, так і в 
Житомирському Поліссі суттєво змінюються. Багато із зареєстрованих змін 
кліматичної системи, за даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату 
(МГЕЗК), є нетиповими або безпрецедентними за останні десятиріччя чи навіть 
століття [9, 16, 67, 132]. Вони мають переважно негативні наслідки і будуть 
посилюватись у майбутньому. Такі зміни не лише становлять загрозу для життя та 
здоров’я людей, а й зумовлюють значні та незворотні зміни в лісових і болотних 
екосистемах Центрального Полісся [1, 3, 7, 146]. Встановлено, що підвищення 
температури повітря, яке супроводжується дефіцитом вологи, негативно впливає на 
лісові масиви Житомирської області, особливо на ріст дерев, збільшення їх 
захворюваності, зниження стійкості і призводить до висихання лісів в зоні Полісся 
України. Це значною мірою впливає на зростання пожежної небезпеки [1, 2, 10, 
174]. На підвищення ймовірності виникнення лісових пожеж впливає також 
збільшення тривалості теплого і посушливого періоду та зростання грозової 
активності [2, 6, 8, 134]. Найбільш потерпають від пожеж соснові ліси 
Житомирщини, про що свідчать сильні лісові пожежі на Півночі області в 2018, 
2019, 2020 роках. Вони пройшли з березня по травень місяць включно в 
лісорослинних умовах Державних підприємств «Овруцьке», «Олевське», 
«Коростенське» та «Народицьке» лісові господарства, а також Поліському 
природному заповіднику. Лісові екосистеми в цих районах мають підвищену 
схильність до загорання через наявності смолистих речовин та низького 
вологовмісту. В Полісс,і за даними [2, 6, 9, 164], найбільш вразливими до лісових 
пожеж є Північні райони, де зосереджена основна маса штучно посаджених лісів, в 
тому числі соснових. З них 75% припадають на чисті хвойні деревостани в яких 
домінуючою є сосна звичайна. Очікується, що до кінця 2050 року ХХІ століття на 
території Центрального та Східної Полісся ризик пожежної небезпеки збільшиться 
до 25%. Особливо це відбувається в Центральних, Південних та Східних регіонах. 
Зросте і ризик виникнення лісових і торф’яних пожеж, що зумовлено не лише 
підвищенням температури повітря, а й зростанням посушливого періоду, його 
тривалості, збільшенням тривалості теплого періоду [1, 2, 6, 9, 12, 125]. 

Лісова пожежа – це стихійне, некероване поширення вогню по лісовим 
площами [5, 8, 12, 143]. Причини появи пожеж в лісових масивах поділяють на 
природні і антропогенні. Найпоширенішими природними причинами великих 
лісових пожеж звичайно є блискавки [6, 34, 78]. Розміри пожеж дають можливість їх 
візуально спостерігати навіть з космосу [2, 8, 67, 167]. У молодих лісах, що 
характеризуються значною кількістю накопичення лісових горючих матеріалів, а 
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також смолистих хвойних насаджень, ймовірність загоряння від блискавки істотно 
нижча, ніж у вікових лісах де багато сухих і хворих дерев [3, 10, 132]. Сьогодні 
частка природних пожеж, зокрема від блискавок, становить близько 8%. Тобто 
виникнення більшої частини лісових пожеж пов'язане з діяльністю людини. Отже, 
існує гостра потреба в створенні спеціалізованих лісових протипожежних служб, 
контроль серед населення на прилеглих до лісових масивів територіях за 
дотриманням пожежної безпеки в лісах України [2, 6, 8, 134, 143]. 

Іноді лісові пожежі викликають штучно. Такі пожежі прийнято називати 
керованими, або керованими спеціалізованими палами. Метою керованих пожеж 
(палів є припинення дії масштабних лісових пожеж, видалення відходів 
лісозаготівель, підготовка ділянок під посадку лісу, боротьбу з комахами і 
хворобами лісу [7, 9, 12, 145, 167, 176]. Залежно від поширення вогню пожежі 
поділяють на: низові, верхові і підземні [5, 8, 123, 175]. При низовій пожежі згоряє 
лісова підстилка, лишайники, мохи, трави, опалі гілки тощо. Швидкість руху такої 
пожежі складає 0,25–5 км/год. Висота полум'я до 2,5-4м. Температура горіння 
близько 700°С (іноді і вище) [84, 67, 89, 145, 156]. 

Низові пожежі бувають швидкі і стійкі [3. 12, 23, 34, 42, 63, 67, 73, 83, 93, 102, 
112, 121, 133, 142, 154, 164, 171, 174, 181]. При біжучій лісовій пожежі згоряє верхня 
частина надгрунтового покриву, підріст і підлісок. Така пожежа поширюється із 
швидкістю 5-8 м/хв., обходячи місця із підвищеною вологістю, тож частина площі 
залишається неураженою вогнем. Біжучі пожежі в основному відбуваються навесні, 
коли просихає лише верхній шар дрібних гілок [140]. Стійкі низові пожежі 
поширюються повільно. При такому виді пожеж, повністю вигорає живий і мертвий 
надгрунтовий покрив, сильно обгорають корені і кора дерев, повністю згоряють 
підріст і підлісок [175]. Стійкі пожежі виникають переважно з середини літа. 

Верхова лісова пожежа охоплює листя, хвою, крони дерев, може охопити (у 
разі мсштабної пожежі), - травяно-моховой покрив грунтів та лісовий підріст [172, 
180]. Швидкість поширення вогню від 5–30 км/год. Температура такої пожежі від 
900°C до 1200°C. Розвиваються вона за посушливої вітряної погоді з виниклої 
низової пожежі в насадженнях з низько-опущеними кронами, в різновікових 
насадженнях, і навіть в багатому хвойному підрості. Верхова пожежа-це 
завершальна стадія лісової пожежі [134, 156, 180]. Верхові пожежі, як і низові, 
можуть бути швидкими - ураганними, масштабними, і стійкими - масштабно-
загальними [153]. Ураганна пожежа поширюється зі швидкістю від 7 до 30 км/год. 
[176]. При масштабній верховій пожежі, вогонь рухається суцільною стіною від 
надґрунтового покриву до крон дерев зі швидкістю до 8 км/год [125]. При 
масштабній лісовій пожежі ліс знищується вогнем повністю. При верхових пожежах 
утворюється велика маса іскор з запалених гілок і хвої, які летять перед фронтом 
вогню й створюють низові пожежі протягом кількох десятків, а при мастабній 
пожежі, іноді протягом кількох сотень метрів від основного вогнища. Такий вид 
лісових пожеж простежується у Австралії, Греції, Португалії, Сполучених Штатах 
Америки, а також у квітні-травні 2020 року в північних районах Житомирської 
області і Поліському природному заповіднику зокрема [6, 12, 16, 25, 34, 43, 52, 67, 
75, 83, 92, 106, 114, 128, 134, 148, 156, 167, 173, 176, 182]. 

Підземні (підґрунтові) пожежі найчастіше пов'язані із займанням торфу, що 
стає можливим у результаті переосушення боліт [175]. Вони поширюються зі 
швидкістю до 1 км на добу [143]. Можуть бути малопомітні і поширюватися на 
глибину кілька метрів, внаслідок чого представляють додаткову небезпеку життю і 
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вкрай погано піддаються гасінню [124]. Торф може горіти без доступу повітря і 
навіть під водою [139]. Для гасіння таких пожеж необхідна попередня пожежна 
розвідка. Залежно від характеру загоряння і складу лісу, лісові пожежі поділяються 
на низові, верхові і підгрунтові. По швидкості поширення вогню низові і верхові 
пожежі діляться на сталі й швидкі [141]. За швидкістю поширення вогню пожежі 
бувають [130]: 

– слабкі низові пожежі – швидкість розповсюдження полум’я - 1 м/хв; 
– середняі: від 1 м/хв до 3 м/хв. 
– сильні: понад 3 м/хв. 
Швидкість поширення верхової пожежі становить [152]: 
– слабкої до 3 м/хв., 
– середньої до 100 м/хв., 
– сильної понад 100 м/хв. 
Сила підземної пожежі визначається за глибиною вигорання торфовища: 
– слабкою ґрунтовою (підземною) пожежею вважається така, яка має глибину 

прогорання до 5 м, 
– середня – 5–15 м., 
– сильна – понад 15 м. 
Оцінка лісової пожежі по площі [164, 149]: 
– загорання – вогнем охоплено 0,1–2 гектара; 
– мала 2–20 га; 
– середня 20–200 га; 
– велика 200–2000 га; 
– катастрофічна понад 2000 га. 
Середня тривалість лісових масштабних пожеж досягає 10–25 діб при площі 

згарищ 450–500 гектарів. 
Основні причини виникнення лісових пожеж є здебільшого необережна 

діяльність людини при поводженні з вогнем, грозові розряди, самозаймання 
торфяника і пали сухої трави за умов спекотної погоди чи в так званий 
пожежонебезпечний сезон (період із моменту танення снігового покриву у лісі до 
появи повного зеленого покриву або настання стійкої дощової осінньої погоди) 
[130]. 

Природні пожежі, що викликані в результаті займання сухої трави від 
інтенсивної сонячної активності, а також удару блискавки відбуваються трохи 
рідше. Так блискавки зазвичай влучають у поодиноко стоячі дерева на височинах. 
Вогонь, що спускається по поверхні схилу повільно поширюється. Тому відмічено 
втрата сили полум'я, і вогонь рідко поширюється на великі площі [129]. 
Антропогенні пожежі найчастіше виникають після недбалого поводження з вогнем, 
відпалів сухої трави і вони починаються в понижених частинах рельєфу. За 
інтенсивністю лісові пожежі поділяються на слабкі, середні і сильні [65, 82, 121]. 
Інтенсивність горіння залежить від стану і запасу сухої горючої речовини, ухилу 
місцевості, часу доби, і сили вітру. За швидкістю поширення вогню низові і верхові 
пожежі діляться на сталі та швидкі. Швидкість поширення слабкої низової пожежі 
становить 1 м/хв., сильної – понад 3 м/хв. Слабка верхова пожежа має швидкість до 
3 м/хв., середня – до 100 м/хв., а сильна – понад 100 м/хв. [56, 78, 111]. 

Висота слабкої низової пожежі до 0,5 м, середнього – 1,5 м, сильної – понад 
1,5 м. Слабка підземна пожежа вважається такою, яка має глибину прогорання 
торфового шару до 3 метрів і гаситься протягом у 25 див, середня – 3-5 метрів і 
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гаситься протягом 25-50 днів, сильним – до 8 метрів і повністю гаситься до 50 днів 
[65, 154, 167]. 

Існуючі методики оцінки лісової пірологічної обстановки дозволяють 
визначити площу і периметр зони можливих лісових пожеж у регіоні (окремо 
взятому районі, області [65, 87]. Вихідними даними є значення лісо-пожежного 
коефіцієнта та час розвитку пожежі. Значення лісо-пожежного коефіцієнта залежить 
від природних і погодних умов регіону, а також пори року [78, 67]. Час розвитку 
пожежі визначається часом прибуття пожежних розрахунків і початком локалізації 
та ліквідації лісової пожежі [45, 65, 78]. При гасінні лісових пожеж широко 
застосовуються поверхнево-активні речовини (ПАР), які можуть викликати 
необоротні генні зміни у тварин, сприяти руйнації озонового шару Землі [45, 87, 92]. 
З 1 гектара палаючого лісу у атмосферу викидається від 80 до 100 тон часток сажі, 
10–12 тон таких газів як: оксид вуглцю, окиси сірки, окии азоту [54, 67, 78]. Через 
лісові пожежі багато тварини гинуть, інші переходять з територій згарищ до інших 
місць у пошуках їжі. Екологи відзначають, що після проходження масштабних 
лісових пожеж повністю змінюється породний склад лісу. «Якщо ліс пройдено 
верховою пожежею, то перші роки після пожежі, там лише пустеля», – зазначає 
координатор проектів із лісової політики Світового фонду дикої природи України 
Микола Шматков [9, 16, 124, 136, 146, 167, 172]. На згарищах, після лісових пожеж 
з'являться такі рослини як іван-чай, малина [56, 78, 124]. До моменту формування 
підліску після низової пожежі пройде п'ять років, а першими деревами стануть 
береза чи осика. 

Заходи з попередження поширення лісових пожеж передбачають проведення 
низки лісівничих заходів (санітарні рубки, очищення місць рубок і лісу від 
захаращеності) і навіть проведення спеціальних заходів зі створення системи 
протипожежних бар'єрів у лісі, облаштуванні різних протипожежних об'єктів [132, 
164, 170]. Щоб зменшити небезпеку загорання лісу, треба очистити його від 
сухостою і вітровалу, усунути підлісок, прокласти 2-3 мінералізованих смуг з 
відстанню між ними 50-60 м, а надгрунтовий покрив між ними періодично 
випалювати [180, 184]. 

Найбільш складною і трудомісткою є локалізація лісової пожежі. Зазвичай, 
локалізація лісової пожежі проводиться у два етапи. У першому етапі проводиться 
зупинка поширення пожежі шляхом безпосереднього нахльостування пожежі на 
його палаючому окрайку. На другому етапі проводиться прокладка 
загороджувальних смуг річок і канав, обробляються периферійні краї пожежі із 
метою уникнення можливості поновлення їх розповсюдження. 

З метою попередження пожеж виникнення пожеж в лісах Житомирського 
Полісся в пожежо-небезпечний період категорично забороняється: 

– користуватися відкритим вогнем (кидати палаючі сірники, недопалки і 
витрушувати з курильних трубок гарячу золу); 

– вживати під час полювання пижі з легкозаймистих чи тліючих матеріалів; 
– залишати (крім спеціально відведених місць) промаслений чи просякнутий 

бензином, гасом та іншими горючими речовинами ганчірний мтеріал; 
– заправляти пальним паливні баки працюючих двигунів внутрішнього 

згоряння, використовувати машини з несправної системою живлення двигуна 
пальним, і навіть курити чи користуватися відкритим вогнем поблизу машин, що 
заправлених пальним; 
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– залишати на освітленій сонцем лісовій галявині пляшки чи осколки скла, 
оскільки, фокусуючи промені можуть спрацювати як запальні лінзи; 

– випалювати траву під деревами, на лісових галявинах, прогалинах і луках, 
стерню з полів, розміщених біля лісу; 

– розводити вогнища у хвойних молодняках, на торфовищах, лісосіках з 
порубковими залишками і заготовленою деревиною, у місцях з підсохлою травою, 
під кронами дерев [2, 3, 10, 12, 23, 34, 46, 56, 62, 73, 82, 93, 106, 117, 123, 167, 173]. 

 
1.5. Вивчення радіального приросту та оцінка 

продуктивності сосни звичайної в умовах Центрального Полісся 
Стан лісових насаджень як у просторовому, так і в часовому аспектах 

характеризує такий інтегральний показник, як радіальний приріст дерев різних порід 
у притаманних для них умовах місцезростання [123, 143]. Загальновідомо, що 
деревина в процесі росту фіксує інформацію про зміни стану довкілля, а значення 
радіального приросту, безпосередньо, характеризують інтенсивність зростання 
дерева за діаметром [124, 131]. Динаміка анатомічної структури річних шарів дерев, 
їх хімічного складу відображає багаторічні процеси, що відбуваються в природних 
ценозах: результати внутрішньовидової конкуренції між деревами та вплив на лісові 
екосистеми таких заходів як рубки, меліорація, атмосферне забруднення тощо [84, 
116]. Так, серйозні зміни у темпах, термінах та динаміці приростів дерев 
спостерігаються за певних змінах клімату (при збільшенні температури повітря, 
тривалому зменшенні кількості річних атмосферних опадів і середньорічної 
відносної вологості повітря) [98, 102, 116]. Вивчення радіального приросту окремих 
дерев і деревостанів здійснюється дендрохронологічним методом, який набув 
широкого застосування у США, Європі, країнах Балтії, Росії, Білорусії [56, 87, 112]. 
В Україні дендрохронологічні дослідження активно проводяться з 50-х років ХХ 
століття, а у 90-х роках вони були проведені у 31-му лісовому масиві всіх природних 
зон [78, 82, 94]. Проблему впливу зовнішніх екологічних чинників на динаміку 
радіального приросту багаторічної деревної рослинності детально вивчали багато 
дендрохронологів, зокрема Т. Т. Бітвінскас, Н. С. Fritts, Н. В. Ловеліус та інші [87, 
92, 104]. Пізніше, вже з нових позицій, залежність величини радіального приросту 
зокрема, ширини ранньої та пізньої деревини і рослинної продукції, від факторів 
зовнішнього впливу попереднього року були досліджені Є. А. Вагановим. 
Узагальнюючи результати зазначених досліджень, можна зробити наступний 
висновок – радіальний приріст деревини досить мінливий за роками і залежить від 
багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів [56, 125, 167]. Однак оцінка 
природного внеску факторів навколишнього природного середовища і їх впливу на 
формування приросту деревостанів вимагає подальшого дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1. Методологія дослідження лісопатологічного стану соснових насаджень 
Об’єктами проведення досліджень є соснові деревостани Житомирського 

обласного управління лісового і мисливського господарства, які ростуть в різних 
ландшафтно-лісотипологічний умовах [67, 82]. Лісопатологічний моніторинг 
вогнищ всихання в соснових насадженнях від збудників кореневої губки сосни 
звичайної, соснової губки було проведено на площі понад 1,5 тис. га. Для цього було 
закладено 25 тимчасових і 15 постійних пробних площ. Деревостан з ознаками 
ураження кореневої і соснової губки, а також пошкоджені верхівковим, 
шестизубчатим короїдами, що мають підгари кореневих лап відмічено на площі 
1034,4 га. Вивчення сучасного стану штучних та природних соснових деревостанів 
проводились шляхом закладки тимчасових та постійних пробних площ у найбільш 
поширених у регіоні досліджень типах лісорослинних умов [23, 56, 74]. На 
тимчасових пробних площах визначались лісівничо-таксаційні показники за 
стандартними методиками - запас, приріст, бонітет, повнота та інші, що повною 
мірою характеризували продуктивність і стан насаджень сосни звичайної [65, 73]. 
Вибір місць закладки тимчасових і постійних пробних площ здійснювався шляхом 
аналізу матеріалів лісовпорядкування у найбільш типових для регіону дослідження 
лісогосподарських підприємствах з огляду на представництва соснових деревостанів 
у складі лісового фонду [45, 87]. Після відбору ділянок для тимчасових пробних 
площ проводилась прив’язка до існуючої квартальної мережі. Пробні площі 
закладались у насадженнях різного віку, походження та з різною участкою сосни 
звичайної у породному складі в лісорослинних умовах В2,  С2. На тимчасових 
пробних площах здійснювали опис ділянки за стандартними апробованими 
методиками [67, 80, 92]. Розмір тимчасових пробних площ визначали із розрахунку 
визначення на ній 150-200 дерев головної породи, сосни звичайної з Півночі на 
Південь і зі Заходу на Схід. Середній розмір пробної площі становить у межах 0,25-
1,0 га. Суцільний перелік дерев на тимчасових і постійних пробних площах 
проводили з використанням методик [45, 53, 62]. Після проведення суцільного 
переліку дерев на пробній площі відбирали модельні дерева за методиками [45, 56, 
73]. Для вибору модельних дерев, використовували метод пропорційно-
ступінчастого представництва за класами товщини, відбираючи до 10-15 модельних 
дерев залежно від віку насаджень. Закладені тимчасові і постійні пробні площі 
репрезентували соснові деревостани в умовах В2,  С2 Центрального Полісся [34, 76, 
88]. 

Методи оцінювання лісових ґрунтів базувались на основі визначення їх 
лісорослинного потенціалу шляхом аналізу видового та морфологічного складу, 
продуктивності деревостану, підліску, підросту і надґрунтового покриву, а також 
через методи дослідження ґрунтових властивостей [34, 56, 74]. Ґрунтові 
дослідження проводились з використанням методик оцінки грантових розрізів і 
опису профілів. На тимчасових пробних площах проводили закладку ґрунтових 
профілів за стандартними методиками: по одному грунтовому розрізу на постійній 
пробній площі з наступним описом грунтового профілю, а також по два ґрунтові 
розрізи на кожній тимчасовій пробній площі [45, 67, 83]. Зразки ґрунту для аналізу 
відбирались із кожного грунтового генетичного горизонту, починаючи знизу 
ґрунтового профілю від материнської породи. В процесі проведення досліджень 
проводився опис ґрунтових горизонтів із визначенням їх потужності, забарвлення, 
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структури, новоутворень, агрохімічного стану, біологічних включень, визначався 
гранулометричний склад, проводились лабораторні аналізи за існуючими 
класичними методиками обстеженя грунтів згідно ДСТУ 4287: 2004. У 
лабораторних умовах в зразках ґрунту визначали: вміст гумусу (за Тюріним); 
гранулометричний склад кожного горизонту (за Качинським); гігроскопічну вологу 
методом висушування при температурі 105oС; рівень обмінного та гідролітичного 
рН з викоритсаннм рН-метра ЛПУ-0,1. Рівень гідролітичної кислотності визначали 
за методом Каппена. Визначення азоту проводили за методикою Тюріна, Кононової, 
фосфору – Кірсановим, суму увібраних основ - за Каппеном-Гільковицем [76, 85, 
94]. 

Для вирішення поставлених завдань теми дослідження, нами було використано 
стандартні та модифіковані апробовані методики вивчення і аналізу екологічних 
чинників. Вивчення ентомологічного стану соснових насаджень проводили згідно 
методик М. М. Падія, М. М. Завади, В. Л. Мешкової. Дослідження 
фітопатологічного стану соснових деревостанів проводили згідно методик А. Ф. 
Гойчука, Г. А. Тимченка та ін. Для встановлення категорії санітарного стану дерев 
було використано рекомендації і шкали УкрНДІЛГА ім. В. Г. Висоцького та 
Санітарних правил в лісах України. Для цього було використано балелогічну 
морфологічну шкалу ураження деревостанів, зокрема: 

1 – без ознак ослаблення: крона густа, повне вкриття хвоєю здорового темно-
зеленого забарвлення; відсутність сухих гілок усередині крони, захворювань та 
пошкоджень; стовбури і кореневі лапи не мають зовнішніх ознак пошкодження; 

2 – задовільний стан: крона густа або дещо розріджена; добре вкрита хвоєю 
зеленого забарвлення; можлива наявність невеликих сухих гілок у кроні. Стовбури і 
кореневі лапи мають одну-дві незначні зовнішні ознаки механічних пошкоджень чи 
невеликих морозобоїн; 

3 – незадовільний стан: у кроні багато сухих скелетних гілок різної давності і 
збереженості. Пагононосна частина крони велика, але вкриття хвоєю рідке, 
прозірчасте через слабку насиченість крони живими гілками, або, навпаки, крона 
сильно скорочена і загущена через велику кількість дрібних вторинних гілок по 
основах первинних гілок і стовбуру. Стовбури і кореневі лапи мають значні 
зовнішні ознаки механічних пошкоджень, морозобоїн чи захворювань (плодові тіла 
або інші ознаки діяльності дерево руйнівних грибів тощо). Значна частина 
периметра стовбура заселена стовбуровими шкідниками [34, 56]. Можливе 
смоловиділення зі стовбура, кореневих лап або скелетних гілок; 

4 – сухостій: повністю всохлі і напів відмерлі дерева. 
У проведених дослідженнях, з метою встановлення загального санітарного 

стану та визначення причин деградації соснових насаджень, було використано метод 
статистично - порівняльного аналізу [45, 67]. Дослідження базувалось на основі 
чинних нормативних документів та рекомендацій з використанням санітарних 
обстежень і матеріалів оглядів розповсюдження шкідників та хвороб за результатми 
експедиційних досліджень, проведених ДСЛЗП «Вінницялісозахист». 

Аналіз природно-кліматичної характеристики району досліджень, проведено за 
даними багаторічних спостережень Житомирської та Коростенської метеостанцій. 
Дослідження причин всихання для деревостанів сосни звичайної проводились на 
лісових ландшафтно-екологічних профілях, з дотриманням правил викладених в 
«Інструкції по проведенню експедиційних лісопатологічних обстежень в лісах 
України» (2003), «Методичні вказівки по експедиційному лісопатологічному 
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обстеженню лісів України» (2006), Керівництві з планування, організації і ведення 
Лісопатологічних обстежень (2007). Для виявлення особливостей ураження дерев 
кореневою губкою сосни звичайної, сосновою губкою, пошкодження верхівковим, 
шестизубчатим короїдами, проводили вивчення біологічного різноманіття сосни 
звичайної і характер захворювання та ураження шкідниками і хворобами. [45, 64]. 

 
2.2. Методологія вивчення радіального приросту соснових деревостанів і 

аналіз їх продуктивності 
Аналіз динаміки радіального приросту соснових деревостанів на досліджуваних 

тимчасових та постійних пробних площах ґрунтується як на методологічних засадах 
дендрокліматології, - оцінці впливу кліматичних факторів на продуктивність 
радіальних приростів соснових насаджень в умовах Центрального Полісся, так і 
Житомирської області зокрема [54, 67, 78]. В умовах помірного клімату сосна 
звичайна протягом кожного року формують одне річне кільце. Це шар клітин, який 
утворюється під дією сезонної періодичної діяльності камбію у результаті зміни 
теплої і холодної пори року. Зокрема, у сосни звичайної з початком вегетаційного 
періоду починає формуватись шар великих і тонкостінних клітин (заболонна 
деревина, або як її ще називають-рання деревина), а у кінці вегетаційного періоду 
утворюється шар дрібних і товстостінних клітин. Це пізня деревина, або камбіальні 
клітини. Перехід між ранньою і пізньою деревиною як правило плавний, а між 
річними шарами різкий. Таким чином, дендрокліматологія вивчає закономірності 
росту річних шарів (кілець) деревних порід залежно від еколого-кліматичних умов 
та дії інших факторів навколишнього середовища протягом онтогенезу [76, 85, 92]. 

В соснових деревостанах закладалися тимчасові і постійні пробні площі по 
ходовій лінії. Тимчасові пробні площі закладались по ходовій лінії з Півночі на 
Південь і з Заходу на Схід. За такою схемою проводили закладку постійних пробних 
площ. Всі закладені пробні площі мали геодезичну прив’язку до квартальної мережі. 
Для аналізу ходу росту сони звичайної за діаметром і виявлення впливу 
захворювання кореневою губкою, сосновою губкою, ураження шкідниками на 
формування приросту проводився відбір кернів буром Пресслер за апробованою 
методикою «Використання кернів деревини», 2008. Аналіз видової приналежності 
збудника кореневої губки сосни звичайної, соснової губки проводився з 
використанням накопичувальних агар-агарових середовищ і з подальшим 
мікроскопірованням в умовах лабораторії Екології лісу та лісозахисту Малинського 
фахового коледжу [34, 42, 64]. На закладених тимчасових пробних площах в умовах 
В2,  С2 підбирали модельні дерева шляхом випадкового розподілу майданчиків 
величиною 200–250 м2. Кількість модельних дерев становило 10–25 для пробної 
площі. Вимірювання ширини річних кілець були зроблені на взятих моделях на 
висоті 1,3 м, з двох сторін. Ширину річних кілець виміряно інструментом Corim 
Maxi з точністю до 0,01 мм. [45, 75, 62]. 

Аналіз багаторічної динаміки радіального приросту сосни звичайної на 
пробних площах базувалось на принципах і методах сучасної дендрокліматології. Ці 
методи досить докладно викладені в фундаментальних роботах Т. Т. Бітвінскаса, В. 
Є. Вихрова, А. А. Молчанова [70, 82, 43]. Вони полягають в тому, що в умовах 
помірного клімату, деревні рослини протягом кожного року формують одне річне 
кільце. Це як правило шар клітин, що утворюється під дією сезонної періодичної 
діяльності камбію у результаті зміни теплової і холодної пори року. Зокрема, у 
сосни звичайної з початком вегетаційного періоду починає формуватись шар 
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великих і тонкостінних клітин. Це - рання деревина, а у кінці вегетаційного періоду 
утворюється шар дрібних і товстостінних клітин - пізня деревина. Перехід між 
ранньою і пізньою деревиною досить плавний, а між річними шарами – різкий [65, 
72, 83]. Вимірювання ширини річних кілець були зроблені на взятих модельних 
деревах на висоті 1,3 м, з двох сторін стовбура. Ширину річних кілець виміряно 
інструментом Corim Maxi з точністю до 0,01 мм. Під час обробки даних результатів 
досліджень і побудові порівняльних кривих річної динаміки радіального приросту, 
застосовано метод індексів радіального поточного приросту [67, 85], що 
розроблений В. Є. Рудаковим. Він чітко відображає мінливість визначених 
природних явищ у відносних безрозмірних величинах. Індекс радіального приросту 
визначається за формулою: 

I = i/iср*100  (1.1) 
де: i - ширина річного кільця; 
iср – середня ширина річного шару. 
Використаний прийом обчислень індексів і зглажування цих величин у 

відношенні до дотичної середньої за досліджувані 3-5 років. Біологічне 
обґрунтування і техніка цих визначень викладені в монографії Т. Т. Бітвінскаса [45, 
78]. Додатково для дендрохронологічного аналізу на кожній пробній площі з 
відібраних модельних дерев І і ІІ категорії санітарного стану [39, 65] відібрано по 15 
зразків, кернів, деревини на висоті стовбура 1,3 м буом. Для відбору кернів 
використовували віковий бур Преслера для сосни фірми MORA. Зразки деревини 
відбирали під прямим кутом до стовбура та у напрямку від кори до серцевини. 
Довжина кернів коливалась від 20 до 35 см залежно від товщини дерева, а діаметр 
кернів становить 5,15 мм. З одного дерева відбирали по два керни за напрямками з 
Пн на Пд та з Зх на Сх [75, 67]. Відібрані керни поміщали у поліетиленові ирубчасті 
контейнери, фіксували в контейнері при допомозі степлера скобою з двох кінців. В 
таких тубусах зразки кернів деревини зручно перевозити, сушити і зберігати до 
проведення аналітичних робіт у камеральних умовах. Кожний трубчатий контейнер 
підписували маркером. Підпис складався з перших трьох літер назви підприємства, 
двох літер назви лісництва, номерів кварталу, виділу, модельного дерева. Також у 
ньому вказувались: напрямок взяття керна (сторона горизонту), діаметр, категорія 
санітарного стану і дата відбору. Контейнери з пробної площі поміщали у 
поліетиленовий пакет з етикеткою. На етикетці відзначали походження кернів і дату 
відбору [74, 83]. Зберігали зразки деревини у холодильнику для запобігання 
всихання і поширення інфекції. 

У камеральних умовах проводили підготовку кернів до роботи. Для цього 
кожний керн клали на спеціальну підставку і канцелярським ножем знімали тонкий 
шар деревини, тобто проводили так зване поновлення зразка деревини. Це 
проводили з такою умовою, щоб на поверхні керна було чітко видно його структуру. 
Кожний керн сканували на сканері EPSON SCAN SCX-4200 і зберігали у цифровому 
форматі з типом файла jpg, з кількістю пікселей не менше – 1400 крапок на дюйм. За 
допомогою програмного забезпечення Coorecorder вимірювали ширину річних 
кілець з використанням від сканованих цифрових зображень кернів. Товщину 
радіального приросту фіксували у міліметрах з точністю до 0,01 мм. Збереження 
отриманих величин кернів та формування їх бази даних провели у програмі 
Microsoft Excel. Дослідженнями передбачено використання програма Carbon, яка дає 
можливість обробити отримані показники, виконати відповідні розрахунки та 
підготувати узагальнення. 
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З метою встановлення для кожного річного кільця дерева дати (року), його 
формування, використано метод перехресного датування. У загальних деревно-
кільцевих серіях, для кожної пробної площі визначено середню абсолютну ширину 
кільця R(t) та її стандартне відхилення DR(t). Обчислено основні статистичні 
характеристики деревно-кільцевих хронологій. Стандартне відхилення DR(t) 
характеризує різнорідність деревостану за приростом, що дає змогу робити 
висновки щодо ступеня організованості дерев в єдину стійку систему. Його 
підвищення показує процеси розладу та подальше відновлення структури 
деревостану. Відношення стандартного відхилення до середнього приросту 
(коефіцієнт варіації): Ss(t)=DR(t)/R(t) показує частку аномальних складових 
приросту, що пов’язані з втратою та відновленням цілісності деревостану і 
характеризує структурну стійкість насадження. Для оцінки надійності деревно-
кільцевих серій визначали виражений сигнал популяції (EPS). 

Виражений сигнал популяції – це величина, яка показує на скільки фактична 
деревно-кільцева серії відображає гіпотетичну, що складається з безліччі дерев. 
Деревно-кільцева серія вважається представницькою, якщо EPS ≥ 0,85. Цю 
величину обчислювали за формулою (Тишин Д. В., 2015., Briffa K. R., Jones P. D. 
1990., Wigley T. M. L. 1984): 

EPS = trbt / (trbt + (1 - trbt))  (1.2) 
де: EPS – виражений сигнал популяції; 
t – кількість дерев; 
rbt – середнє значення коефіцієнта кореляції між окремими серіями. 
Для оцінки подібності деревно-кільцевих серій, проводили визначення 

коефіцієнта синхронності. 
Сх = (n+*100)/(n – 1)  (1.3) 

де: Сх – коефіцієнт синхронності, %; 
n+ – кількість збігів у напрямку річних відрізків двох деревно-кільцевих серій; 
n – тривалість часу, впродовж якого проводять порівняння деревно-кільцевих 

серій, в роках. 
Середню ширину річного кільця встановлювали за допомогою способу 

середнього зглажування. Для обрахунку даної величини, обрали 5-річний крок 
зглажування. Середню величину річного кільця визначали за формулою: 

іср5 = (і1+і2+і3+…+іn) / п  (1.4) 
де: іср5 – середня ширина річного кільця, мм; 
і – ширина річного кільця, мм; 
n – термін часу, який взятий для згладжування, роки. 
Для оцінки використовували просту статистичну вибірку, а для виявлення 

суттєвої різниці середніх значень, було використано однофакторний дисперсійний 
аналіз [89, 92, 134]. 

Обробку зібраних матеріалів польових і камеральних досліджень, здійснювали 
загальноприйнятими методами математичної статистики з використанням 
кореляційного i регресійного аналізів [123, 145]. 
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2.3. Методика дослідження стану пожежної небезпеки та накопичення 
лісових горючих матеріалів району досліджень 

 
З метою підбору об’єктів, закладки тимчасових і постійних пробних площ 

проводять аналіз пірологічного стану державного лісового фонду, атакож  
статистики лісових пожеж у розрізі лісгоспів, лісництв, кварталів і таксаційних 
виділів. Піролгічний стан досліджуваних об’єктів проводили за методикою [65, 78]. 
За таких умов виділяють найбільш розповсюджені та горимі насадження, що 
зростають у певних типах лісорослинних умов. Проводять аналіз розподілу 
насаджень за класами пожежної небезпеки [45, 63]. Для подальшого аналізу 
відбирають лісові насадження, що зростають у відповідних едатопах, що є найбільш 
горимими. Аналізують вікову структуру найбільш горимих сосняків, зростаючих у 
відповідних типах лісу. В результаті проведеного аналізу, здійснюють підбір 
найбільш репрезентативних ділянок для закладки мережі пробних площ [34, 45]. 
Дані по лісовим пожежам беруть за статистичними даними книг обліку лісових 
пожеж. Ділянки підбирають у найбільш розповсюджених та горимих насадженнях 
різного віку, зростаючих у відповідних типах лісорослинних умов С2, В2, А2. Підбір 
ділянок здійснюють з використанням таксаційних описів, бази даних «Таксаційна 
характеристика лісових насаджень, таксаційних видів в описі до проекту організації 
лісового господарства до лісогосподарських підприємств», книг реєстрації лісових 
пожеж, планово-картографічних матеріалів. Після проведення попереднього підбору 
ділянок, проводять їх огляд в натурі, визначають остаточний відбір місць для 
закладання пробних площ в умовах згарищ [45, 73, 84, 96]. 

Під час закладання пробних площ проводять опис згідно загальноприйнятих 
методик лісової таксації. Під час проведення таксаційного опису ділянок 
встановлюють: склад насадження, вік. За модельними деревами, при умові їх 
наявності на згарищі, за результатами переліку визначають середні: висоту, діаметр, 
вік, повноту [56, 62, 74]. Визначають зімкнутість пологу лісу, описуюють підлісок, 
підріст, живий надґрунтовий покрив, виявляють видовий склад та проективне 
покриття для живого надґрунтового покриву, проводять грунтові розрізи і їх описи. 
При зборі дослідних даних використовуюють методики М.П. Курбатського, М. А. 
Софронова та методику FIREMON. 

В насадженнях визначають запаси лісової підстилки. Для цього закладають 
облікові майданчики розміром 1 м×1 м. Збір підстилки проводився після закінчення 
її формування в липні–серпні, перед початком опадання листя. Якщо підстилка не 
мала чітко виражених шарів, то вона збирється на майданчику цілком. Якщо ж вона 
має виражені шари, то кожен шар збирався окремо і після висушування до 
повітряно–сухого стану визначається його маса. На пробних майданчиках перед 
відбором проб проводять заміри товщини шарів лісових горючих матеріалів, потім 
зрізають траву і кущі, а також самосів і підріст, що по висоті не перевищує висоту 
трав’яно-кущикового ярусу. Далі збирають опад, підстилку, мохи та лишайники, 
обрізавши підстилку по межах облікового майданчика гостро відточеним ножем. 
Відібрані зразки упаковують в поліетиленові пакети і визначають їхню масу як у 
польових умовах, так і після висушування у термостаті протягом 24 годин до 
абсолютно сухої маси за температури 100–105°C. Кількість опаду об’єднують з 
кількістю мохів та лишайників, так як відділяти їх надзвичайно складно і 
трудомістко [134, 167]. Маса надґрунтових лісових горючих матеріалів не повинна 
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перевищувала 3 кг/м2. Середню масу лісової підстилки із усіх облікових 
майданчиків перераховуюють на 1 га. 

Методика та програмне забезпечення FIREMON (Fire Monitoring and Inventory 
System) розроблено за участі U.S. Forest Service, Missoula Fire Sciences Laboratory у 
співпраці з U.S. Geological Survey, National Park Service на кошти Joint Fire Science 
Program. За цією методикою на ділянках для обліку ЛГМ закладають трансекти 
довжиною 50 м, на яких проведено визначення маси різних фракцій лісової 
підстилки, потужність підстилки та відсоток покриття надґрунтовим покривом, 
зімкнутість пологу деревостану, середню висоту живого надґрунтового покриву, а 
для крупних деревних решток, також їхній розподіл за класами деструкції. Поділ на 
фракції здійснюють згідно прийнятої в США класифікації наземних горючих 
матеріалів, якою не беруться до уваги дуже дрібні частинки [56, 67, 94]. Згідно цієї 
методики виділяють дві великі категорії горючих матеріалів: мертві та живі. В свою 
чергу мертві лісові горючі матеріали (ЛГМ) поділено на чотири групи залежно від 
швидкості їхнього висихання (time lag): 

легкі (1–hour time lag fuel), середні (10–hour time lag fuel), тяжкі (100–hour time 
lag fuel), дуже тяжкі (1000–hour time lag fuel). 

Найдрібніші частинки (1Н d<0,6см та 10Н d=0,6–2,54 см) підраховують на 
довжині двохметрового відрізка, частинки 100Н (d=2,54–7,62 см) на довжині 
п’ятиметрового відрізка, 1000Н (d>7,62 см) на всій довжині трансекти та записують 
кожну окремо із зазначенням їхнього стану. Товщину, а також співвідношення між 
шарами лісової підстилки та облік живого надгруньового покриву (ЖНП) та кущів, 
визначають на кругових ділянках при позначках в 10 та 20 м. трансекти. На кожній 
лісовій ділянці закладають по 4 трансекти [56, 78]. Для обліку фракцій 
використовують шнур відповідної довжини з позначками 2,5 та 10 м. Обліковують 
лише ті частинки, які перетинаються трансектами. Зібрані таким чином дані 
оброблюють з використанням програмного забезпечення FIREMON [34, 73, 82]. 
Обробку зібраних даних здійснюють методами математичної статистики. Також 
визначають середню масу та потужність лісової підстилки, середньоквадратичне 
відхилення зібраних даних, та середню похибку. Під час проведення аналізу 
використовуюють дисперсійний, кореляційний та регресійний аналіз. Статистичну 
обробку даних здійснюють з використанням програм Microsoft Office Excel, 
Statistica 10 та FIREMON [54, 82]. 

Для оцінки ефективності проведених господарських заходів закладалися 
тимчасові та постійні пробні площі в насадженнях до проведення санітарно 
оздоровчих заходів, а також після їх проведення в лісових масивах шириною 50 м, 
що примикають до вирубок після суцільних санітарних рубок (контроль) і на 
території проведення вибіркових санітарних рубок. На контрольних пробних 
площах враховувалися уражені хворобою дерева, що з’явилися після проведення 
заходів [45, 67, 87]. Для обробки матеріалів польових досліджень 
використовувалися методи статистики, кореляційний і регресійний аналізи. Це 
дозволило виявити зв’язки між явищами, що вивчаються і змоделювати розвиток 
кореневої губки сони звичайної, соснової губки в різних умовах. Математична 
обробка експериментального матеріалу, регресійний і дисперсійний аналізи 
здійснювалися на ПЕОМ з допомогою пакетів математичних програм Exel 
(Microsoft). Узагальнення і синтез отриманих результатів досліджень проводили з 
використанням прикладного пакету математичного аналізу Exel. 
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Вагомим механізмом припинення горіння є ізоляція лісових горючих матеріалів 
від надходження до їх поверхні кисню [126, 167, 184]. Ізоляція особливо важлива на 
стадії гетерогенного горіння карбонізованого залишку целюлозовмісних матеріалів. 
Ізолювальні властивості властиві як геліоутворюючим сполукам (ГУС), так і 
піноутворюючим сполукм (ПУС) [145, 156, 178]. Вони міцно утримуються на всіх 
видах лісових горючих матеріалів (ЛГМ) й у вологому вигляді надійно ізолюють 
матеріал від надходження до його поверхні кисню. Найближчим аналогом ПУС є 
повітряно-пінні вогнегасні засоби, які знайшли широке застосування в практиці 
гасіння лісових пожеж й посідають друге місце за частотою використання під час 
гасіння пожеж [134, 154]. Ізолювальна дія є домінантним механізмом під час гасіння 
пінами. За цим показником піни значно перевищують всі інші традиційні засоби 
пожежогасіння в лісах. Піни використовують для гасіння пожеж класів А і В. 
Коефіцієнт використання повітряно-пінних сумішей є високим у випадках гасіння 
горизонтальних ділянок поверхонь лісових горючих матеріалів і низьким під час 
гасіння вертикальних і похилих поверхонь [136, 145, 167]. Це зумовлено стіканням 
отриманої піни на основі води й піноутворювача (ПУ) з вертикальних поверхонь. 
Під час гасіння ЛГМ піноутворюючими суспензії (ПУС) мають переваги порівняно з 
традиційними пінами: у випадку руйнування піни, отриманої на основі ПУС, 
утворюється аморфний осад гідроксиду алюмінію, який утримує велику кількість 
води [134, 145]. Після його висушування з’являється пористий залишок, який 
виявляє теплоізолювальні властивості. Після руйнування й висушування звичайної 
піни, такий залишок з ізолювальними властивостями не утворюється [142, 135]. Для 
вивчення проникнення геліоутворюючих сполук (ГУС) у глибину лісової підстилки, 
необхідно експериментально дослідити цей процес. В експериментах було 
використано лісову підстилку, що складалася з сухого ялинового опаду, шишок і 
дрібних сухих гілок [126, 132, 146]. Товщину лісової підстилки було обрано рівною 
в 10 см. Компоненти геліоутворюючих сполук (ГУС) подавали на лісову підстилку 
роздільно-послідовно й роздільно-одночасно. Подачу компонентів ГУС здійснювали 
за допомогою побутових розпилювачів ОП-301. При проведенні експерименту 
матеріал лісової підстилки засипали в циліндричну місткість з висотою борта 2 см і 
діаметром 25 см. Далі на поверхню підстилки наносили шар гелю з поверхневою 
витратою ГУС від 0,2  до 2  г/см2. Поверхневу витрату контролювали ваговим 
методом з використанням ваг неперервного зважування ТМ Radwag (Польща) з 
дискретністю 0,1 грамм [156, 178, 180]. Через одну хвилину після нанесення шару 
гелю, фрагмент підстилки розділяли на дві рівні частини за вертикаллю. Аналогічно 
проводили дослідження для випадку роздільно-послідовної подачі компонентів 
ГУС. Час між подачею компонентів становив ~10 с. При роздільно-послідовній 
подачі, глибина проникнення у шар лісової підстилки залежить від поверхневої 
витрати компонентів. Вона варіює від 0,5 см (при В=0,2 г/см2) до 10 см. Розподіл 
активної речовини за глибиною проникнення в лісову підстилку нерівномірний. У 
верхній частині лісової підстилки кількість горючих речовин більша, а внизу менша 
[162, 174]. Експериментальні дослідження проникаючих властивостей ПУС при 
роздільно-послідовній і роздільно-одночасній подачі компонентів припинення 
горіння проводили аналогічно з дослідженнями для геліо-утворюючих сполук 
(ГУС). 

Для вивчення впливу обробки лісової підстилки ГУС на поширення стійкої 
низової пожежі було проведено лабораторні дослідження з поширення полум’я 
підстилкою [172, 178, 181]. Підстилка, як і раніше, складалася з соснового опаду, 
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шишок і дрібних сухих гілок. Обираючи параметри лісової підстилки, ми 
враховували, що в межах одного типу лісу її товщина може варіюватися від 0,5 до 
15 см, а запаси лісових горючих матеріалів становити від 10 до 100 т/га. Також було 
взято до уваги, що товщина підстилки в 60 річному сосняку зазвичай не перевищує 
6 см, але зі збільшенням віку лісу, цей показник може зменшуватися. Крім того 
враховано, що середній вік лісів на досліджуваних ділянках становить більше 65 75 
років [45, 67, 78, 134]. 

У лабораторних дослідженнях було відтворено лісову підстилку розміром 
30х30 см, загальною наважкою в 225 г, що відповідає питомому завантаженню 2,5 
кг/м2 і товщині 5 см. Підстилка була вистелена на керамічній плитці з шаром піску 1 
см. Для порівняння, було вивчено вогнетривкі властивості лісової підстилки, 
обробленої водою та водою з піноутворювачем (2%). Розчин наносили за 
допомогою побутових розпилювачів на підготовлену підстилку. Товщину 
оброблюваної підстилки було обрано 10 см, що відповідає площі 0,03 м2. Оброблені 
ділянки знаходились на відстані 10 см від місця контольного підпалу [154, 167]. Далі 
здійснювали підпал підстилки. Усі лабораторні досліди проводили у двох варіантах 
– без сушки оброблюваної підстилки (час підпалу не більше 5 хвилин після обробки) 
і з сушкою підстилки протягом 20 – 24 годин при температурі 18 – 20ºС. Час сушки 
20-24 години в лабораторних умовах відповідає 4-6 годинам сушки при температурі 
30 – 35ºС та впливі вітру 2 – 4 м/с. [145, 162, 174]. 
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РОЗДІЛ 3. ПРИДНО-КЛІМАТИЧНА І ЛАНДШАФТНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Згідно лісорослинного районування України, територія району проведення 

досліджень відноситься до лісорослинної зони (лісогосподарської області) Полісся, 
зокрема його Західнї і Центрально-поліської області. Клімат у регіоні досліджень 
помірно-континентальний, із теплим і вологим літом та м'якою хмарною зимою. 
Протягом року переважають атлантичні повітряні маси. Вони супроводжуються 
циклонічною діяльністю взимку та навесні, а також антициклонічними 
циркуляціями, що спостерігаються у більшості днів року. В середньому щорічно 
реєструють 43 циклонічні атмосферні формування. Антициклонічна циркуляція за 
рік спостерігається приблизно у 2/3 загального числа календарних днів. На Поліссі 
протягом року фіксується від 129 до 136 днів із циклонічною циркуляцією та від 229 
до 242 днів із антициклонічною. Швидкість вітру у регіоні проведення досліджень 
досягає максимальних значень у лютому 4,5–6,5 м/с, а середньомісячна швидкість 
вітру становить від 2 до 4 м/с. Значної сили вітри досягають у листопаді та грудні. 
Крім того, у регіоні іноді фіксуються випадки виникнення смерчів та ураганних 
вітрів, які можуть завдавати значних збитків лісовому господарству. 

Сонячна радіація в зоні Центрального Полісся визначається у 98–100 ккал/см2
 за 

рік. Тривалість сонячного дня збільшується із Заходу на Схід і сягає від 1500 до 
1800 годин/рік. Найбільших значень сонячний день досягає у липні, коли він 
становить 240-300 годин у місяць, а найменші значення спостерігаються у грудні – 
22–30 годин на місяць. Висота стояння сонця о півдні протягом року змінюється від 
15 до 60о, а тривалість сонячного дня – від 7,4 до 16,5 год. Ефективне 
випромінювання у середньому за рік становить 30 – 35% сумарної фотосинтетично-
активної радіації. 

Зимовий період регіону проведення досліджень характеризується частими 
відлигами, пов’язаними з переміщенням циклонічних утворень із Північного Заходу, 
Заходу, Південного Заходу та Півдня. Найінтенсивніші відлиги, значні опади, 
ожеледь і хуртовини трапляються під час Південних і Південно-Західних циклонів. 
Влітку спостерігається висока інтенсивність сонячної радіації та незначне 
переміщення повітряних мас. Для другої половини літа характерним є переважання 
областей підвищеного тиску із антициклонічною погодою без опадів. При таких 
процесах довгий час утримується суха погода з інтенсивним підвищенням 
температури до 32-36 оС. Середнорічні значення температурних показників 
Поліського регіону зменшуються із заходу на схід від 7 оС до 5 ОС. Середня 
температура січня становить від - 4,5 ОС до –  7оС. Найнижча температура у січні 
сягає -22оС. 

Найтепліший місяць – липень, його середня температура коливається від + 17оС 
на Заході до + 29оС на сході. Теплий період триває з 6 березня до 13 листопада. 
Кількість днів із температурою вище 0 оС нараховується від 240 до 260, вище плюс 
10 оС – 140 – 160. В окремі роки середня місячна температура може відхилятися від 
середніх багаторічних температур. Вегетаційний період в зоні Полісся триває з 
другої декади квітня до третьої декади жовтня. На Заході він складає 205 – 210, на 
Сході – 190–196 днів. Середньорічна кількість опадів знаходиться у межах значень 
350 – 400 мм. Коливання величини опадів у різні роки буває значним: від 250 до 400 
мм. Значна частина опадів (300–400 мм) випадає в теплий період, з квітня до 
жовтня, а у холодний період, з листопада до березня – тільки 150 –200 мм. 
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Максимальна кількість опадів випадає в червні (61–106 мм) і липні (76–106 мм). 
Сніговий покрив утримується протягом 60–95 днів, його висота коливається від 13–
15 см на Заході, до 30–35 см на Сході. Середня глибина промерзання ґрунту 
дорівнює 40–60 см. Болота промерзають до 10– 20 см, а деякі не замерзають зовсім. 

Максимальна відносна вологість повітря спостерігається зимою та восени (80–
85 %), найбільш низька – весною (48–54 %). Випаровування вологи знаходиться на 
рівні 400–450 мм у рік. Тривалість стійкого промерзання ґрунту збільшується по 
території з Південного Заходу на Північний Схід, де вона може сягати до 150 днів. 
Температура ґрунту може дуже відрізнятися навіть на незначній відстані. Це може 
залежати від багатьох чинників, зокрема, від складу деревних порід, які формують 
насадження, наявності підліску, потужності лісової підстилки. У зимовий час 
теплові властивості ґрунту в більшості визначаються станом і потужністю снігового 
покриву. 

Більшість річок Полісся належить до басейну Дніпра і тільки невелика їх 
кількість на крайньому Заході стікає до Західного Бугу (басейн річки Вісла). У 
межах Центрального Полісся протікає майже 700 річок, які мають протяжність 
гідрографічної сітки понад 100 км. Дрібних річок із довжиною менше ніж 10 км, 
нараховують у басейні Дніпра майже 4500. Тільки в Житомирській області їхня 
кількість сягає 2493. 

Клімат району розташування лісогосподарських підприємств характеризується 
тривалим з достатньою кількістю опадів, помірно-теплим літом і м’якою з великою 
кількістю снігу зимою. Коротка характеристика кліматичних умов, що мають 
значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1. згідно матеріалів 
багаторічних досліджень протягом 1990-2021 роки Житомирської та Коростенської 
метеостанцій. В цілому, клімат району розташування лісогосподарських 
підприємств сприятливий для росту таких деревних порід як сосна, ялина, дуб, ясен, 
клен, береза, вільха, осика, липа, що підтверджує наявність цих насаджень 1, 2-го і 
класів бонітету. Територія за характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину. 

В основі геологічної будови лежать граніти, які близько підходять і виходять на 
поверхню. Більша їх частина вкрита малопотужними четвертинними відкладами, 
переважно флювіогляціальними пісками. В результаті діяльності природних 
факторів склались різноманітні форми рельєфу з незначними коливаннями висот. 
Велика різноманітність материнських порід, складні геоморфологічні умови, 
різновидності рослинного покриву і різна глибина залягання ґрунтових вод 
обумовили різноманітність ґрунтів: одні типи ґрунтів, не займаючи великих площ 
змінюються іншими. Бідні борові типи ґрунтів, на котрих росте сосна низьких класів 
бонітету, змінюються загатами суглинками, де зростає дуб II і III класів бонітету. 
Особливо слід відмітити грунтові відміни на території Овруцько-Словечанського 
кряжу, де в результаті дії великого льдовика збереглись унікальні грунтові формації. 

Переважаючими на території Центрального Полісся являються дерново-
підзолисті ґрунти. Їх утворення обумовлено широким розвитком піщаних та 
глинисто-піщаних безкарбонатних відкладів легкого механічного складу, теплим і 
вологим кліматом, характером змішаних лесів, під наметом яких знаходиться добре 
розвинутий трав’яний покрив, сприяючий формуванню дернового шару на 
підзолистих ґрунтах. По механічному складу дерново-підзолисті ґрунти поділяються 
на піщані, супіщані та суглинисті. Піщані дерново-підзолисті ґрунти займають 
переважно вершини пагорбів і злегка підвищенні рівні місцевості. Часто в комплексі 
з ними залягають болотні торфові шунти. Материнською породою для них служать 
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дернові алювіальні, рідше делювіо-гляціональні піски. Своєрідний механічний склад 
останніх обумовлює і специфічність цих ґрунтів. Легкий механічний склад, не 
насиченість поглинаючого комплексу і малі запаси гумусу (0,5-0,9%) в ґрунтах 
обумовлюють їх досить погані фізичні властивості. Безструктурний ґрунт 
розсипається на складові механічні елементи. Капілярна вологоємкість невелика, 
всього 12-15%, тому атмосферні опади швидко просочуються вглиб, несучи з собою 
розчинні поживні речовини, в результаті чого ґрунт висихає до стану критичної 
вологості менше 1% навіть при найменшій посусі. Це негативно відбивається на 
продуктивності насаджень, що зростають на таких ґрунтах. 

Супіщані дерново-підзолисті ґрунти займають значну частину території 
досліджень. В супісчаних відмінностях помітно збільшується кількість гумусу (0,7-
0,9%), місткість поглинання і сума поглинутих основ, вологоємкість збільшується 
до 25%. Супіщані дерново-підзолисті ґрунти розвиваються під наметом 
лісонасаджень з домінуванням в їх складі сосни звичайної. 

Суглинисті дерново-підзолисті ґрунти на території району проведення 
досліджень зустрічаються рідко. Від звичайних супіщаних ґрунтів вони 
відрізняються наявністю мулистої фракції. Фізичні якості глинисто-піщаних грунтів 
помітно кращі, ніж у піщаних. Вони більш багаті гумусом (1,0-1,3%). Найбільш 
часто зустрічаються середньо - і сильно підзолисті різновиди ґрунтів. Болотні 
ґрунти, зорема торфово-болотні, лужно-болотні, торфовища розташовані у заплавах 
рік, рівчаків, або в пониженнях рельєфу. Шар торфу потужністю від 0,5 до 2 метрів, 
у верхніх шарах він темно-бурий, добре розкладений, сильно мінералізований. 

Сірі лісові ґрунти зустрічаються на дуже незначних площах, головним чином 
невеликими вкрапленнями. Ерозійні процеси на території розташування постійних і 
тимчасових пробних площ розвинуті дуже слабо. Незначні ерозійні процеси в зоні 
проведення досліджень мають місце по берегах річок. Порівняно невелика 
пересіченість рельєфу місцевості, досить висока лісистість, 15,5%, запобігає 
виникненню та розвитку ерозійних процесів. 

Таблиця 1. 
Кліматичні показники регіону проведення досліджень 

(середнє за 1990-2021 роки за даними метеостанцій Житомир та Коростень) 

Кліматичні показники Одиниці 
виміру Значення Дата 

1. Температура повітря: 
-середньорічна градус +6,9 - 
-абсолютна максимальна градус +35,0 - 
-абсолютна мінімальна градус -20,0 - 
2. Кількість опадів на рік мм 350 - 
3.Тривалість вегетаційного періоду днів 200 - 
4. Останні заморозки весною   26,05 
5. Перші заморозки восени   05,10 
6. Середня дата замерзання рік   12,12 
7. Середня дата початку повеней   22,03 
8. Сніговий покрив:   - 
-товщина см 20 - 
-час появи   15,12 
-час сходження у лісі   02,03 
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9. Глибина промерзання ґрунту см 44 - 
10. Напрям панівних вітрів за сезонами: 
-зима румб Пн З - 
-весна румб С - 
-літо румб С - 
-осінь румб ПдЗ - 
11. Середня швидкість переважаючих вітрів за сезонами: 
-зима м/сек 4,3  
-весна м/сек 3,2  
-літо м/сек 2,7  
-осінь м/сек 3,5  
12.Відносна вологість повітря 
(середня) % 78  

Територія району проведення досліджень розташована в басейні річки Дніпро. 
За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. 
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ВИСНОВКИ 
1. Встановлено, що природно-кліматичні умови та ландшафта характеристика 

району проведення досліджень за обраною темою повністю відповідають 
Центральному Поліссю. 

2. За результатами огляду літературних джерел і апробованих методик 
ретроспективи досліджень провідних вчених, що проведені за останні 20 
років в зоні Центрального Полісся було встановлено, що збудники кореневої 
та соснової губки є надзвичайно патогенними. Тому до сьогоднішнього дня 
відсутні дієві заходи щодо обмеження їх поширення. 

3. Підтверджено, що верхівковий та шестизубчатий короїди наносять 
надзвичайно великої шкоди сосновим деревостанам і призводять до їх 
подальшого ослаблення і наступної загибелі. Однак, до теперішнього часу 
відсутні дієві практичні рекомендації і заходи щодо обмеження їх 
поширення. 

4. Визначено, що селеційно-насінницькі заходи які запроваджуються в 
лісогосподарських підприємствах зони Центрального Полісся частково 
оздоровлюють соснові деревостани і підсилюють їх резистентність до 
збудників кореневої та соснової губки. Проте відмічено, що до 
сьогоднішнього дня відсутні конкретні рекомендації які дають змогу 
знизити їх ураження. 

5. За результатами пірологічного моніторингу соснових деревостанів 
Центрального Полісся України можна зробити висновок, що в 
лісогосподарських підприємствах вживаються всі можливі заходи по 
унеможливленню виникнення та розповсюдження лісових пожеж на значні 
площі. Проте, як свідчить практика пожеж які відбулись в 2020 році на 
територіях державного лісового фонду лісогосподарських підприємств 
Київської, Житомирської областей, до теперішнього часу відсутня 
скоординована система попередження про лісові пожежі і ефективні засоби 
щодо їх локалізації та гасіння. 

6. Встановлено, що накопичення лісових горючих матеріалів в лісових едатопах 
Центрального Полісся значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж 
різного виду та складності. Про те, до сьогоднішнього дня залишається не 
визначеним і конкретизованим питання, як впливає кількість накопичених 
лісових горючих матеріалів в на ймовірність і ризик виникнення лісової 
пожежі. 

7. Визначено, що більшість засобів які рекомендуються дослідниками-
пірологами і використовуються при гасінні лісових пожеж оперативними 
підрозділами ДСНС України є економічно рентабельними, 
загальнодоступними, простими у застосуванні, але вони залишаються не 
достатньо ефективними через значну втрату тепловідвідної здатності, велику 
випаровуваність, слабку змочувальну здатність поверхонь при контакті з 
деревиною що горить. 

8. Дослідження радіального приросту соснових деревостанів дасть змогу 
провести дендрохронологічний моніторинг із визначенням впливу 
несприятливих кліматичних факторів, дії лісових пожеж різного виду та 
інтенсивності, ураження кореневою та сосновою губкою, верхівковим, 
шестизубчатим короїдами на продуктивність насаджень сосни звичайної в 
умовах Центрального Полісся України. 
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9. Обрані методики для проведення наукового дослідження за затвердженою 
тематикою є повністю апробованими, інформативними, що в подальшому 
дасть репрезентативну можливість використовувати отримані наукові 
результати у лісогосподарських підприємствах Цетрального Полісся 
України. 
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