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Не зва жаю чи на різ ні під ходи до ви зна чен ня сут но с
ті «еко ло гіч ної ніші», цей тер мін є од ним із ос нов
них у тео ре тич ній еко ло гії. Зага лом він вжи ває ться 
для ха рак тери сти ки ролі та міс ця ви дів і попу ля
цій в еко си сте мі, їх ньо го взає мозв’язку з інши ми 
живи ми орга ніз мами та ви мог ливо сті щодо умов 
сере дови ща [4, 5, 13, 15, 18, 26]. Ґрун тов ність і 
зна чу щість дано го по нят тя — одна з при чин спря
мова но сті знач ної кіль кість до слі джень саме на 
ви зна чен ня еко ло гіч них ніш різ них ви дів та їх ніх 
попу ля цій [2, 10, 17, 19, 23, 25, 27, 28]. Лісо ві рос
лини в цьо му пла ні не є ви нят ком [7—9, 21].

Ос кіль ки еко ло гіч на ніша може бути пред став
лена як nви мір ний гіпе роб’єм, що охо п лює діа па
зон умов, за яких орга нізм може ус піш но існу вати 
та роз мно жува тись, вив чен ня пара мет рів реа лізо
ва них еко ло гіч них ніш про від них лісо у тво рю
валь них ви дів набу ває акту аль но сті в до слі джен ні 
про цесу само під три ман ня лісо вих фіто цено зів. 
При род не по нов лен ня лі сів яв ляє со бою про цес, 
коли моло де поко лін ня, що фор мує ться під їх нім 
наме том, за знає сут тє вих кіль кіс них та якіс них 
змін, які су про во джу ють ся онто гене тич ним роз ви
тком, дина мі кою роз міру осо бин, їх нім пере хо дом 
з одні єї кате го рії під рос ту в іншу та з ниж ніх яру сів 
лісу — до верх ніх. При цьо му змі нює ться ви мог ли
вість рос лин до умов міс цез ро стань. Для низ ки ви
дів де рев дове де ним є факт змі ни їх ньої ті ньо вит
рива ло сті в міру до рос лі шан ня [3, 12]. Крім того, 
пере хід осо бин моло дого поко лін ня з ниж ніх яру
сів лісу до верх ніх су про во джу єть ся і пев ними змі
нами в сис темі внут ріш ньо видо вих і між видо вих 
взає мо від но син [11]. Усе це має на слід ком про яви 
в різ них кате го рій моло дого поко лін ня одно го виду 
від мін но стей щодо особ ливо стей реа лізо ва ної еко
ло гіч ної ніші.

Мета пуб ліка ції — для кож ного з трьох про від
них лісо у тво рю валь них ви дів Нов го родСі вер
сько го По ліс ся (Pinus sylvestris L., Quercus robur L., 

Acer platanoides L.) мето дом фіто інди ка ції низ ки 
абіо тич них чин ни ків ви зна чити ос нов ні ха рак
тери сти ки реа лізо ва них еко ло гіч них ніш при род
ного по нов лен ня зага лом та різ них кате го рій моло
дого поко лін ня, фор му ван ня яких від пові дає тим 
чи ін шим ета пам дано го про цесу.

Мате ріа ли та мето дика до слі джень

До слі джен ням були охо пле ні лісо ві угру по ван
ня, які є най більш ре пре зен та тив ними для Нов
го родСі вер сько го По ліс ся. Їх оби рали з опо рою 
на ре зуль тати вив чен ня ста ну фіто різ нома ніт тя 
ре гіо ну різ ними нау ков цями, зок рема, С.О. Му
ляр чу ком, Т.Л. Анд рієн ко, О.І. Пряд ко, С.М. Пан
чен ком, О.П. Чор ноус [1, 14, 16, 22]. Ок рім того, 
до слі джен ня здій сню ва лись і в менш поши ре
них угру по ван нях, під наме том яких спос тері га
ється при род не по нов лен ня  хоча б одно го з трьох 
лісо у тво рю валь них ви дів (P. sylvestris, Q. robur або 
A. platanoides). У фіто цено зах, обра них для вив чен
ня, на облі ко вих ді лян ках пло щею 400 м2  здій сню
вали пов ні гео бота ніч ні опи си: для кож ного яру су 
лісу вра хову вали ком плекс кіль кіс них та якіс них 
ха рак тери стик, пе ред баче них за галь но при йня
тими мето дика ми [20].  

Зага лом стан при род ного по нов лен ня P. sylvestris, 
Q. robur або A. platanoides до слі джу вали в угру по
ван нях 25 асо ціа цій лісо вої рос лин но сті (табл. 1). 
Низ ка цих фіто цено зів має при род не похо джен
ня, од нак наяв ні угру по ван ня, фор му ван ню яких 
пере дува ло ство рен ня штуч них лісо вих наса джень. 
Се ред лі сів, які ре пре зен ту ють фор ма ції Betuleta 
pendulae і Querceta roboris, пере важа ють фіто цено
зи при род ного похо джен ня, а зпо між угру по
вань фор ма ції Pineta sylvestris, на впа ки, — лісо ві 
куль тури. Ліси є різ ними й за ві ком: в ос нов ному 
це 60—100річ ні. Од нак в угру по ван нях Pinetum 
(sylvestris) pleuroziosum при род не по нов лен ня від
зна чене під наме том лі сів ві ком 30—110 ро ків.
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В усіх до слі джу ва них фіто цено зах оці ню вав ся 
стан при род ного по нов лен ня, зок рема, його видо
вий склад і пред став ле ність внут ріш ньо попу ля цій
них кате го рій (ко горт) моло дого поко лін ня: про
рост ків, дріб ного, се ред ньо го і вели кого під рос ту, 
моло дих де рев яру су дере во ста ну. До про рост ків 
від носи ли  рос лини пер ших ро ків веге та ції зав ви ш
ки до 0,1 м. До дріб ного під рос ту — осо бини, що 
ма ють висо ту 0,1—0,5 м і зро ста ють у трав’яноча
гар нич ково му яру сі. До се ред ньо го під рос ту — рос
лини, які дося га ють яру су під ліс ку та ха рак тери
зую ться висо тою 0,5—2,5 м. До вели кого під рос
ту — осо бини зав ви шки 2,5—8,0 м, існу ван ня яких 
пов’язане з верх ньою час ти ною яру су під ліс ку. До 
моло дих де рев — осо бини, висо тою по над 8,0 м, 
що до сяг ли яру су дере во ста ну, од нак ще не здат ні 
до гене ра тив ного роз мно жен ня. 

Ін фор ма ція про наяв ність під наме том лі сів Нов
го родСі вер сько го По ліс ся різ них ко горт моло дого 

поко лін ня P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides ві
доб раже на в табл. 1. Ос кіль ки етап фор му ван ня 
про рост ків від пові дає фазі вкрай не стій кого при
род ного по нов лен ня, яка зав дяки поши рен ню на
сін ня до слі джу ва них ви дів на знач ні від ста ні може 
си туа тив но про яви тись у будьяко му фіто цено зі, 
в таб лиці наве дена ін фор ма ція тіль ки щодо пред
став лено сті за угру по ван нями кате го рій моло дого 
поко лін ня, що від пові да ють ета пам більш ста лого 
при род ного по нов лен ня: дріб ного, се ред ньо го та 
вели кого під рос тів, а та кож  моло дих де рев яру су 
дере во ста ну. 

Пара мет ри міс цез ро стань, в яких за фік сова
не при род не по нов лен ня P. sylvestris, Q. robur та 
A. platanoides, ви зна чали мето дами фіто інди ка ції 
з вико ри стан ням еко ло гіч них шкал, роз роб ле них 
ко лек ти вом нау ков ців під ке рів ництвом Я.П. Діду
ха [6, 24]. До слі дже но такі абіо тич ні еко ло гіч ні 
чин ники: вод ний ре жим ґрун ту (Hd), змін ність 

Таблиця 1. Представленість різних категорій молодого покоління Pinus sylvestris, Quercus robur, Acer platanoides у лісових 
угрупованнях Новгород-Сіверського Полісся

№ Угруповання
Види та категорії молодого покоління

Pinus sylvestris Quercus robur Acer platanoides

1 Pinetum (sylvestris) calamagrostidosum (epigeioris) 1, 2 1, 2 —

2 Pinetum (sylvestris) nardosum (strictae) 1, 2 — —

3 Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae) — vacciniosum (myrtilli) — 1, 3 1

4 Pinetum (sylvestris) asarosum (europaei) — 1, 2, 4 —

5 Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilinі) 4 1 —

6 Pinetum (sylvestris) franguloso (alni)  — vacciniosum (myrtilli) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 —

7 Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli) 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1

8 Pinetum (sylvestris) moliniosum (caerulеae) — 1, 2 —

9 Pinetum (sylvestris) sphagnosum  1, 2 , 3, 4 1, 3 —

10 Pinetum (sylvestris) pleuroziosum 1, 2 , 3, 4 1, 2, 3 1, 2

11 Pinetum (sylvestris) vaccinioso (myrtilli) — pleuroziosum 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 —

12 Pinetum (sylvestris) vaccinioso (vitis-idaeae) — pleuroziosum 1, 2, 3 1, 2 —

13 Querceto (roboris) — Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli) 1, 2 1, 2, 3, 4 —

14 Querceto (roboris) — Pinetum (sylvestris) corylosum (avellanae) nudum — 3, 4 1, 2

15 Betuleto (pendulae) — Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli) 4 1, 2, 3 —

16 Quercetum (roboris) majanthemosum (bifolii) — 1, 2 —

17 Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) — — 1, 2

18 Quercetum (roboris) convallariosum (majalis) 1 1, 2, 3 1, 2

19 Quercetum (roboris) coryloso (avellanae) — convallariosum (majalis) — 1, 2 2

20
Acereto (platanoiditis) — Quercetum (roboris) coryloso (avellanae) —  aegopo-
diosum (podagrariae)

— — 1, 2, 3, 4

21 Acereto (platanoiditis) — Quercetum (roboris) stellariosum (holosteae) — — 1, 2, 3, 4

22 Tilieto (cordatae) — Quercetum (roboris) stellariosum (holosteae) — — 1, 3, 4

23 Betuletum (pendulae) vacciniosum (myrtilli) 1, 2, 3, 4 1 —

24 Betuletum (pendulae) stellariosum (holosteae)     1, 2, 4 1, 4 1, 2, 4

25 Betuletum (pendulae) caricosum (pilosae) 4 4 1, 2, 4

П  р  и  м  і  т  к  а :  цифрами позначено: 1 — дрібний підріст, 2 — середній, 3 — великий, 4 — молоді дерева ярусу деревостану; « — » позначає 
відсутність вказаних категорій молодого покоління певного виду в складі даного угруповання.
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зво ло жен ня ґрун ту (fH), ки слот ність ґрун ту (Rc), 
вміст кар бона тів (Ca) і ніт роге ну в ґрун ті (Nt), тер
море жим тери то рії (Tm), кон ти нен таль ність клі
мату (Kn), кріо ре жим (Cr), ос віт ле ність (Lc). 

Для кож ного із за зна че них чин ни ків вста нов
лено баль ні по каз ники, а та кож оці нено абсо лют
ний і від нос ний рів ні їх ньо го ва рію ван ня, які, від
по від но, ха рак тери зу ють абсо лют ну та від нос ну 
шири ну реа лізо ва них еко ніш. Абсо лют ний рі вень 
ва рію ван ня ви зна чав ся як різ ниця між най біль шою 
та най мен шою вели чина ми баль них по каз ни ків, 
що від пові да ють кон крет ному чин нику. Від нос ний 
рі вень ва рію ван ня — це вира жена у від сот ках част
ка абсо лют ного роз маху ва рію ван ня до кіль ко сті 
сту пе нів дано го чин ника в його фіто інди ка цій ній 
шка лі. Цей по каз ник зна ходи ли за фор му лою: 

((Max (
у ба лах

) — Min (
у ба лах

)) / N
grade

) × 100%, 
де Max (

у ба лах
) — най біль ші зна чен ня баль них 

оці нок еко ло гіч ного чин ника,
Min (

у ба лах
) — най мен ші його зна чен ня,

N
grade 

— кіль кість гра да цій для дано го чин ника 
у фіто інди ка цій ній еко ло гіч ній шка лі Я.П. Діду ха 
[24].

Баль ні ха рак тери сти ки та рі вень їх ва рію ван ня, 
при та ман ні кож ному з чин ни ків, були базо вими 
по каз ника ми для ви зна чен ня пара мет рів реа лізо
ва ної еко ло гіч ної ніші. Від по від но до мети до слі
джен ня її ха рак тери сти ки оці нюва лись для кож
ного з ви дів де рев, при род ного по нов лен ня зага
лом й окре мих ко горт моло дого поко лін ня. 

Ре зуль тати до слі джень та їх обго во рен ня

Уза галь нена ін фор ма ція про еко ло гіч ні пара мет
ри міс цез ро стань, в яких спос тері гає ться при род
не по нов лен ня до слі джу ва них ви дів, наве дена в 
табл. 2. Вста нов лено, що в умо вах Нов го родСі
вер сько го По ліс ся пара мет ри реа лізо ва ної еко

ло гіч ної ніші при род ного по нов лен ня P. sylvestris, 
Q. robur і A. platanoides, в ос нов ному, охо плю ють від 
двох до чоти рьох клю чо вих сту пе нів фіто інди ка
цій них шкал Я.П. Діду ха. Зок рема, двом гра даці ям 
від пові да ють умо ви змін но сті зво ло жен ня та кріо
режи му.

У всіх трьох видів природне поновлення 
представлене в місцезростаннях, які є перехідними 
від відносно постійного до слабозмінного 
зволоження або ж мають власне  слабозмінне 
зволоження, а за кріорежимом характеризуються 
помірними зимами або перехідними від 
помірних до м’яких. Для цих градацій загальний 
діапазон варіювання температурних показників 
найхолоднішого місяця в межах від — 14 до — 6 °С.

За умовами терморежиму параметри 
реалізованої екологічної ніші природного 
поновлення P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides 
відповідають суббореальній термозоні та перехідній 
від суббореальної до неморальної, а за рівнем 
континентальності — умовам, перехідним від 
слабоморського клімату до слабоконтинентального 
або власне слабоконтинентального. На відміну 
від P. Sylvestris і Q. robur, поновлення A. platanoides 
представлене ще й на територіях, рівень 
радіаційного балансу яких досягає неморальної 
термозони. 

Природне поновлення всіх трьох видів 
відбувається в місцезростаннях, освітленість яких 
відповідає трьом ступеням (5—7) фітоіндикаційних 
шкал Я.П. Дідуха, що характерно для місцезростань 
з відносною освітленістю від 5 % до повної.  Молоде 
покоління P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides 
здебільшого представлене там, де забезпеченість 
ґрунтів карбонатами також відповідає трьом 
градаціям фітоіндикаційних шкал (ступені 4—6). 
Однак середній підріст A. platanoides наявний і в 

Таблиця 2. Екологічні параметри місцезростань з природним поновленням Pinus sylvestris, Quercus robur, Acer platanoides

№
Чинник та його умовне 
позначення

Pinus sylvestris Quercus robur Acer platanoides

діапазон показ
ника, бали

варіювання, 
%

діапазон показника, 
бали

варіювання, 
%

діапазон показника, 
бали

варіювання, 
%

1 Водний режим ґрунту (Hd) 12,0—13,8 7,8 11,9—13,7 7,8 12,0—12,7 3,0

2 Кислотність ґрунту (Rc) 4,9—7,5 17,3 4,9—7,5 17,3 5,3—7,7 16,0

3 Вміст нітрогену в ґрунті (Nt) 3,7—6,5 25,5 3,7—6,1 21,8 4,5—7,2 24,5

4 Вміст карбонатів у ґрунті (Ca) 4,0—6,2 16,9 4,1—6,2 16,2 4,5—7,8 25,4

5 Освітленість (Lc) 5,2—7,4 24,4 5,5—7,1 17,8 5,0—7,1 23,3

6 Змінність зволоження (fH) 4,5—5,6 10,0 4,5—5,7 10,9 4,5—5,6 10,0

7 Терморежим (Tm) 7,0—8,7 10,0 7,0—8,8 10,6 7,8—9,0 7,1

8 Континентальність клімату (Кn) 8,4—9,4 5,9 8,4—9,4 5,9 7,8—9,1 7,6

9 Кріорежим (Cr) 7,0—8,9 12,7 7,0—8,9 12,7 7,6—8,8 8,0
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місцезростаннях, де вміст карбонатів оцінюється 
7 балами і вище. Загалом реалізована екологічна 
ніша природного поновлення P. sylvestris, Q. robur 
та A. platanoides відповідає територіям, ґрунти яких 
містять CaO і MgO у межах 0,05—1,5 %.

За рівнем кислотності ґрунту та концентрації в 
ньому нітрогену ліси, в яких формується молоде 
покоління P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides, 
серед усіх досліджуваних екологічних параметрів, 
в основному, репрезентують найбільшу 
кількість ступенів фітоіндикаційних шкал. Їх 
природне поновлення здебільшого відбувається 
в місцезростаннях з pH ґрунтів 4,5—6,5 та 
концентрацією мінерального нітрогену в них 
0,05—0,3 %. При цьому природне поновлення 
A. platanoides, порівняно з P. Sylvestris та Q. robur, 
чіткіше тяжіє до ґрунтів з меншою кислотністю та 
вищою забезпеченістю нітрогеном.

Природне поновлення P. sylvestris, Q. robur 
та A. platanoides збільшого представлене 
в місцезростаннях, які є перехідними 
від сухолісолучного типу зволоження до 
вологолісолучного. Однак поновлення P. sylvestris 
та Q. robur, на відміну від A. platanoides, є досить 
успішним ще й у місцезростаннях, які за 
зволоженістю належать до вологолісолучного  типу 
(для нього характерна зволоженість капілярно
підпертопідвішеною вологою, ґрунтові води 
сягають глибини 1—2 м). 

Абсолютні показники ширини реалізованої 
екологічної ніші природного поновлення у 
P. sylvestris варіюють від 1,0 (континентальність 
клімату) до 2,8 бала (вміст нітрогену в ґрунті). 
У Q. robur від 1,0 (континентальність клімату) 
до 2,6 бала (кислотність ґрунту). У A. platanoides 
від 0,7 (водний режим ґрунту) до 3,3 бала (вміст 
карбонатів). Відносна ширина реалізованої 
еконіші у P. sylvestris та Q. robur змінюється від 
5,9 % (континентальність клімату) до 21,8—25,5 % 
(концентрація нітрогену в ґрунті). У A. platanoides — 
від 3,0 % (водний режим ґрунту) до 25,4 % (вміст 
карбонатів).

Наведені узагальнені показники засвідчують 
наявність видових особливостей у розподілі 
абсолютних та відносних показників ширини 
реалізованої екологічної ніші. Це підтверджується 
і детальнішим аналізом. Її відносна ширина 
за вмістом нітрогену в ґрунті та освітленістю 
зменшується у видів у такій послідовності: 
P. sylvestris → A. platanoides → Q. robur. За вмі с

том кар бона тів у ґрун ті шири на еко ло гіч ної ніші 
зву жує ться в тако му по ряд ку: A. platanoides → 
P. sylvestris → Q. robur, а за тер море жи мом — 
Q. robur → P. sylvestris → A. platanoides. Ва рію ван ня 
шири ни реа лізо ва ної еко ло гіч ної ніші для чин
ни ків вод ного режи му ґрун ту, його ки слот но с
ті та кріо режи му від пові дає та кій пос лі дов но сті: 
P. sylvestris = Q. robur → A. platanoides. Пер ші два 
види, пред став лені в ній, не різ нять ся за від нос ною 
шири ною реа лізо ва ної еко ло гіч ної ніші, тоді як в 
ос тан ньо го виду цей по каз ник змен ше ний. Ана
ло гіч но чин нику змін но сті зво ло жен ня від пові дає 
пос лі дов ність Q. robur → P. sylvestris = A. platanoides, 
а кон ти нен таль но сті клі мату — A. platanoides → 
P. sylvestris = Q. robur.

Аналіз свідчить, що природне поновлення 
досліджуваних видів (P. sylvestris, Q. robur і 
A. platanoides) справді характеризується певними 
параметрами реалізованої екологічної ніші. 
При цьому кожному абіотичному екологічному 
чинникові, що формує гіперпростір еконіші, 
притаманні ті чи інші значення бальних оцінок, 
а також абсолютні та відносні величини їх 
варіювання. 

На рівні окремо взятих когорт у досліджуваних 
видів суттєво зростає частота трапляння випадків, 
коли ознаки реалізованої екологічної ніші того 
чи іншого чинника відповідають лише одному 
зі ступенів фітоіндикаційних шкал (табл. 3). 
Це характерно для змінності зволоження, 
терморежиму, континентальності клімату, 
кріорежиму, освітленості, водного режиму 
ґрунтів і навіть для їхньої кислотності, а зпоміж 
видів — здебільшого для A. platanoides. У нього 
формування великого підросту та молодих дерев 
ярусу деревостану відбувається в місцезростаннях, 
освітленість яких загалом становить 5,2—5,7 бала, 
змінність зволоження — 5,0—5,5, терморежим — 
8,5—8,8, континентальність климату — 8,3—8,6 
бала. 

Різним категоріям молодого покоління кожного 
виду відповідають і певні величини абсолютної та 
відносної ширини реалізованих екологічних ніш. 
Значення першої з них у P. sylvestris змінюються 
від 0,5 (у великого підросту за чинником змінності 
зволоження) до 2,6 бала (у дрібного, середнього 
та великого підростів за кислотністю ґрунту). 
У Q. robur від 0,4 (у молодих дерев за вологістю 
ґрунту) до 2,6 бала (у дрібного, середнього та 
великого підростів за чинником кислотності). 
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У A. platanoides — від 0,2 (у великого підросту за 
терморежимом) до 2,7 бала (у дрібного підросту за 
вмістом нітрогену в ґрунті).

Від нос на шири на реа лізо ва них еко ло гіч них 
ніш у P. sylvestris змі нює ться від 3,5 % (у моло дих 
де рев за кон ти нен таль ні стю клі мату) до 21,8 % 
(у дріб ного, се ред ньо го та вели кого під рос ту за 
вміс том ніт роге ну в ґрун ті). У Q. robur від 1,7 % 
(у моло дих де рев за воло гі стю ґрун ту) до 21,8 % 
(у дріб ного під рос ту за вмі стом ніт роге ну в ґрун
ті). У A. platanoides — від 1,3 % (у моло дих де рев за 
воло гі стю ґрун ту) до 24,5 % (у дріб ного під рос ту за 
вмі стом ніт роге ну в ґрун ті). По рів нян ня роз поді
лу міні маль них та мак си маль них по каз ни ків, що 
ха рак тери зує абсо лют ну та від нос ну шири ну реа
лізо ва них еко ло гіч них ніш, здій сне не для кож ного 
виду та кате го рії моло дого поко лін ня, під твер джує 
спе ци фіч ність і змі стов ну цін ність цих двох ха рак
тери стик, від сут ність між ними пов ної іден тич нос
ті.

Ха рак тер змі ни шири ни реа лізо ва ної еко ло
гіч ної ніші P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides за 
ета пами при род ного по нов лен ня ілю стру ють ри
сун ки 1—3. У P. sylvestris за біль ші стю еко ло гіч них 
чин ни ків (вод ним режи мом ґрун ту, його ки слот
ні стю, вмі стом у ньо му ніт роге ну та кар бона тів, а 
та кож тер мо і кріо режи мом) сут тєве її зву жен ня 
спос тері гає ться на ета пі фор му ван ня моло дих де

рев яру су дере во ста ну. У A. platanoides реа лізо вані 
еко ніші вели кого під рос ту та моло дих де рев яру су 
дере во ста ну за всі ма до слі джу вани ми чин ника ми 
знач но пос тупа ють ся шири ною еко ні шам, що від
пові да ють рів ню дріб ного та се ред ньо го під рос ту. 
У Q. robur змен шен ня шири ни еко ло гіч ної ніші в 
міру до рос лі шан ня моло дого поко лін ня ха рак тер
не для вод ного режи му ґрун ту, змін но сті зво ло жен
ня, тер мо та кріо режи му. Зага лом у до слі джу ва них 
ви дів при пере ході від одні єї кате го рії моло дого 
поко лін ня до ін шої  зву жен ня шири ни реа лізо ва
ної еко ніші від зна чає ться в 48,1—51,9 % ви пад ків, 
її роз ши рен ня — в 7,5—22,2 %. У 25,9—44,4 % ви
пад ків шири на ніші не змі нює ться.

Вва жає мо, що при род не по нов лен ня буде ус
піш ним у тих міс цез ро стан нях, пара мет ри яких 
від пові да ють діа пазо нам пере тину реа лізо ва них 
еко ло гіч них ніш усіх ос нов них кате го рій моло дого 
поко лін ня того чи іншо го лісо у тво рю валь ного 
виду. В та ких міс цез ро стан нях при род не по нов
лен ня мати ме за вер ше ний ха рак тер, тоб то не тіль
ки з’являтимуться моло ді рос лини в скла ді пев ного 
фіто цено зу, а й ус піш но роз вива ти муть ся і дося
гати муть яру су дере во ста ну з пос тупо вою замі ною 
в ньо му рос лин попе ред ніх поко лінь.

На осно ві цих мір ку вань для до слі джу ва них ви
дів за кож ним із про від них еко ло гіч них чин ни ків 
ми по рів няли пара мет ри реа лізо ва них еко ло гіч них 

Таблиця 3.  Параметри реалізованої екологічної ніші (в балах) різних категорій молодого покоління провідних лісоутворювальних видів Новгород-
Сіверського Полісся

№
Чинник та його 

умовне позначення

Pinus sylvestris Quercus robur Acer platanoides

дрібний
підріст

середній великий 
молоді 
дерева

дрібний
підріст

середній великий 
молоді 
дерева

дрібний
підріст

середній великий 
молоді 
дерева

1
Водний режим 

ґрунту (Hd)
12,0—
13,8

12,1—
13,8

12,0—
13,7

12,2—
13,4

11,9—
13,7

11,9—
13,3

12,3—
13,4

12,4—
12,8

12,0—
12,7

12,0—
12,5

12,2—
12,5

12,2—
12,5

2
Кислотність ґрунту 

(Rc)
4,9—7,5 4,9—7,5 4,9—7,5

4,9—
6,9

4,9—7,5 4,9—7,5 4,9—7,5 5,1—7,3 6,0—7,7 6,5—7,7 7,3—7,6 6,9—7,6

3
Вміст нітрогену в 

ґрунті (Nt)
3,7—6,1 3,7—6,1 3,7—6,1

4,1—
5,6

3,7—6,1 4,1—6,1 4,2—5,9 4,3—6,1 4,5—7,2 5,1—7,2 5,9—6,6
5,4—
6,6

4
Вміст карбонатів у 

ґрунті (Ca)
4,0—5,8 4,0—5,8 4,1—5,8

4,3—
5,5

4,1—6,1 4,3—5,9 4,3—5,9 4,3—5,9 4,9—6,8 5,2—7,8 5,8—6,8
5,8—
6,8

5 Освітленість (Lc) 5,8—7,4 5,8—7,4 5,8—6,9
5,7—
7,1

5,7—7,1 5,7—7,1 5,8—6,9 5,5—6,9 5,0—7,1 5,0—6,4 5,2—5,6
5,2—
5,7

6
Змінність 

зволоження (fH)
4,5—5,6 5,0—5,6 5,1—5,6

4,5—
5,6

4,5—5,7 4,8—5,7 4,9—5,6 4,9—5,6 4,5—5,6 4,5—5,6 5,0—5,5
5,0—
5,5

7 Терморежим (Tm) 7,0—8,7 7,0—8,7 7,0—8,7
7,5—
8,5

7,0—8,8 7,5—8,8 7,5—8,8 7,5—8,6 7,9—9,0 8,4—9,0 8,6—8,8
8,5—
8,8

8
Континентальність 

клімату (Кn)
8,4—9,4 8,4—9,4 8,4—9,2

8,4—
9,0

8,4—9,2 8,4—9,4 8,5—9,1 8,4—9,2 7,8—9,1 7,8—8,8 8,3—8,6
8,3—
8,6

9 Кріорежим (Cr) 7,0—8,4 7,0—8,4 7,0—8,4
7,9—
8,9

7,0—8,9 7,5—8,5 7,5—8,5 7,8—8,3 7,9—8,8 7,9—8,8 8,3—8,6 7,9—8,6
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Рис. 1. Відносний рівень 
варіювання бальних оцінок 
провідних абіотичних чин
ників у Pinus sylvestris

Fig. 1. The relative level of 
variation of score evaluations 
of leading abiotic factors for 
Pinus sylvestris

Рис. 2. Відносний рівень 
варіювання бальних оцінок 
провідних абіотичних чин
ників у Quercus robur 

Fig. 2. The relative level of 
variation of score evaluations 
of leading abiotic factors for 
Quercus robur

Рис. 3. Відносний рівень 
варіювання бальних оцінок 
провідних абіотичних чин
ників у Acer platanoides 

Fig. 3. The relative level of 
variation of score evaluations 
of leading abiotic factors for 
Acer platanoides
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ніш, які від пові да ють ета пам фор му ван ня дріб ного, 
се ред ньо го, вели кого під рос тів та моло дих де рев 
яру су дере во ста ну (табл. 4, рис. 4). Вста нов лено, 
що за зна че ним міс цез ро стан ням при та ман ний 
по рів няно ву зький діа па зон ва рію ван ня баль них 
оці нок еко ло гіч них чин ни ків (зде біль шого в ме
жах 1—2 сту пе нів фіто інди ка цій них шкал). Абсо
лют ні по каз ники ва рію ван ня у P. sylvestris міс тять
ся в діа пазо ні 0,5—2,0 бала, в Q. robur — 0,4—2,2, 
у A. platanoides — 0,2—1,0 бала. Від нос ні ж оцін ки 
шири ни еко ніш, де може бути за вер шене при род
не по нов лен ня, по рів няно з ана ло гіч ною ха рак
тери сти кою, що від пові дає еко ніші дано го про цесу 
зага лом (див. таб лиці 2 і 4), у P. sylvestris є змен ше
ним у 1,3 (ки слот ність ґрун ту) — 3,8 (кріо ре жим) 

раза, у Q. robur — в 1,2 (ки слот ність ґрун ту) — 4,6 
(вод ний ре жим ґрун ту) раза, у A. platanoides — у 2,2 
(змін ність зво ло жен ня) — 8,0 (ки слот ність ґрун ту) 
ра зів.

Ви снов ки

Пара мет ри реа лізо ва ної еко ло гіч ної ніші при
род ного по нов лен ня мо жуть бути чіт ко ви зна чені 
мето дами фіто інди ка ції. Її озна ки (баль ні оцін ки, 
абсо лют на та від нос на шири на) є інди віду аль ними 
для лісо у тво рю валь них ви дів Нов го родСі вер сько
го По ліс ся. Спе ци фіч ність реа лізо ва них еко ло
гіч них ніш про явля єть ся і на рів ні окре мих ета пів 
при род ного по нов лен ня одно го виду, що свід чить 
про дина міч ність еко ніш, яка ві доб ра жає змі ну ви

Таблиця 4. Параметри реалізованої екологічної ніші, сприятливої для всіх основних етапів природного поновлення провідних 
лісоутворювальних видів в умовах Новгород-Сіверського Полісся

№
Чинник та його умовне 
позначення

Pinus sylvestris Quercus robur Acer platanoides

діапазон 
показника, бали

варіювання, %
діапазон 

показника, бали
варіювання, %

діапазон 
показника, бали

варію
вання, %

1 Водний режим ґрунту (Hd) 12,2—13,4 5,2 12,4—12,8 1,7 12,2—12,5 1,3

2 Кислотність ґрунту (Rc) 4,9—6,9 13,3 5,1—7,3 14,7 7,3—7,6 2,0

3 Вміст нітрогену в ґрунті (Nt) 4,1—5,6 13,6 4,3—5,9 14,5 5,9—6,6 6,4

4 Вміст карбонатів у ґрунті (Ca) 4,3—5,5 9,2 4,3—5,9 12,3 5,8—6,8 7,7

5 Освітленість (Lc) 5,8—6,9 12,2 5,8—6,9 12,2 5,2—5,6 4,4

6 Змінність зволоження (fH) 5,1—5,6 4,5 4,9—5,6 6,4 5,0—5,5 4,5

7 Терморежим (Tm) 7,5—8,5 5,9 7,5—8,6 6,5 8,6—8,8 1,2

8
Континентальність клімату 
(Кn)

8,4—9,0 3,5 8,5—9,1 3,5 8,3—8,6 1,8

9 Кріорежим (Cr) 7,9—8,4 3,3 7,8—8,3 3,3 8,3—8,6 2,0

Рис. 4. Параметри реалізованої екологічної ніші за чинником водного режиму ґрунту, що відповідають різним етапам 
природного поновлення Quercus robur. У межах зображення позначкою ••••  окреслено екологічний режим, який відповідає 
перетину реалізованих екологічних ніш усіх основних категорій молодого покоління

Fig. 4. Options of the realized ecological niche factor for soil moisture, which correspond to different stages of forest regrowth of 
Quercus robur. The ecological regime marked •••• corresponds to the intersection of the realized ecological niches for all major 
categories of the the young  generations
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мог ливо сті різ них кате го рій моло дого поко лін ня 
до умов міс цез ро стань, а та кож є засо бом змен
шен ня внут ріш ньо видо вої кон ку рен ції. 

Пара мет ри міс цез ро стань, які від пові да ють 
пере тину реа лізо ва них еко ло гіч них ніш усіх ета пів 
при род ного по нов лен ня одно го виду, спри ятли
ві щодо фор му ван ня в скла ді лісо вого фіто цено
зу без пе рерв ного пото ку його поко лінь та ста лого 
існу ван ня в угру по ван ні. Їм, як це було пока зано 
для P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides, при та
ман ний по рів няно ву зький діа па зон ва рію ван ня 
баль них оці нок про від них еко ло гіч них чин ни ків, 
що, без у мов но, сут тєво уск лад нює пере біг про
цесу при род ного по нов лен ня. Пер спек тив ним є 
до пов нен ня апро бова ної і ви світ ле ної в цій пуб
ліка ції мето дики ви зна чен ня пара мет рів реа лізо ва
ної еко ло гіч ної ніші ком плекс ним попу ля цій ним 
ана лі зом. При цьо му до ціль но ви зна чати озна ки 
міс цез ро стань, де фор мую ться ко гор ти тієї чи ін
шої кате го рії моло дого поко лін ня, що ха рак тери
зую ться висо кою щіль ні стю, рів нем віта літе ту й ус
піш ним пере хо дом з ниж ніх яру сів лісу до верх ніх. 
Це дасть змо гу отри мати де таль ні ха рак тери сти ки 
міс цез ро стань, най спри ятли ві ших для за без пе чен
ня ста лого існу ван ня лісо вих фіто цено зів.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ НОВГОРОД
СЕВЕРСКОГО ПОЛЕСЬЯ: РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ И ИХ ДИНАМИКА

На основе использования метода фитоиндикации для Pinus 
sylvestris L., Quercus robur L. и Acer platanoides L., как ведущих 
лесообразующих видов НовгородСеверского Полесья, 
установлены параметры реализованной экологической 
ниши их естественного возобновления в целом, а также 
отдельных этапов данного процесса, которым соответствует 
формирование разных категорий подроста и деревьев 
яруса древостоя. Для этих когорт молодого поколения 
выяснен характер динамики показателей реализованных 
экологических ниш и оценено их наложение, что позволило 
определить параметры местопроизрастаний, благоприятных 
для естественного возобновления P. sylvestris, Q. robur и 
A. platanoides  в лесах НовгородСеверского Полесья.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: абиотические экологические факторы, 
фитоиндикация, естественное возобновление лесов, Новгород-
Северское Полесье.

V.G. Skliar
Sumy National Agrarian Unіversity

NATURAL REGROWTH OF THE MAIN FOREST
FORMING SPECIES OF NOVGORODSIVERSKY 
POLISSYA: REALIZED ECOLOGICAL NICHES AND 
THEIR DYNAMICS

Using the phytoindication method, parameters for realized 
ecological niches of natural regrowth were established for the 
leading forestforming species of NovgorodSiversky Polissya, 
Pinus sylvestris L., Quercus robur L., and Acer platanoides L. 
Individual stages of the process corresponding to formation 
of different categories of undergrowth and tree stand tier 
were defined. For the cohort of young generation, dynamic 
character of the realized ecological niches was clarified and their 
superposition was estimated. Parameters of  favorable habitats for 
natural regrowth of P. sylvestris, Q. robur and A. platanoides in the 
forests of NovgorodSiversky Polissya were determined.

K e y  w o r d s: abiotic ecological factors, phytoindication, natural 
forest regrowth, Novgorod-Siversky Polissya.

Попенко Е.А., Самчук А.І., Гродзинська Г.А. та ін. Еколого-геохімічні дослідження в об’єктах довкілля. — 
Київ: Альфа реклама, 2012. — 150 с. 

У цьому науковому виданні викладено результати екологогеохімічних досліджень об’єктів довкілля 
природних і техногенних ландшафтів України. Наведено нові дані про закономірності розподілу 
мікроелементів та їхніх форм у ґрунтах, поверхневих і підземних водах, рослинності та їх поведінку в 
трофічному ланцюгу «ґрунт—розчин—рослина».
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