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Черневый Ю.И., Тропик II.P., Савчын А.И., Данылив B.C. Особен
ности роста деревьев вяза голого (Ulmus glabra Huds.) на Моршинской 
возвышенности

Во влажных эвтрофных условиях Моршинской возвышенности на Предкар- 
патьи, рост деревьев вяза гладкого достаточно быстрый и в возрасте 80 лет высота 
деревьев достигает 30±4 м, диаметр стволов на высоте 1,3 м -  65”  см, а их объем -  от 
2,5 до 4,3 м3. Средний прирост в высоту составляет 50*10 см-год"1 из максимумами те
кущего прироста в отдельные годы до 90 см-год'1. Средний прирост по диаметру -  
8 мм-год , с максимумами текущего прироста в отдельных годах до 15-18 мм-год'1. 
Средний прирост по объему -  почти 0,05 м3годЛ Иаивысшие значения текущего 
прироста по объему наблюдались в возрасте деревьев свыше 40 лет, от 0,08 до 
0,1 м3т о д |.

Chernevyy Yu.I., Tretyak P.R., Savchyn A.L, Danyliv V.S. Growth cha
racteristics of wych elm (Ulmus glabra Huds.) trees are on Morshyn hills

In the moist eutrophic conditions on Morshyn hills of Pre-Carpathians growth of elm 
trees is enough rapid. In trees age of 80 years the height at a 30+4 m very reaches, their di
ameter at height of 1,3 m is 65** cm, and their volume -  from 2,5 to 4,3 m3‘ Average incre
ase in height makes 50~in cm-year1 from by maximum of current increase in separate years 
to cm-year'. Average increase on a diameter is 8 mnvyear'1, with maximMum o f current 
increase in separate years to 15-18 mm-year'1. Average increase on volume is almost 
0,05 m3 year’1. The greatest values o f current increase on volume in age trees over 40 years 
were observed, from 0,08 to 0,1 m3 year'1.

УДК 504.03(47.44) Аспір. М.М. Ганчук —
Національний авіаційний університет, м. Київ

ВПЛИВ БІОКЛІМАТИЧНИХ І ҐРУНТОВО- 
ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ УМОВ НА АГРОЛАНДШ АФТИ  

ВІННИЧЧИНИ
Охарактеризовано вплив біокліматичних та грунтово-геоморфологічних умов 

на агроландшафти. Вказано залежність деяких сільськогосподарських культур від 
кліматичних умов. На основі літературних джерел та доповнень автора запропонова
но схему поділу Вінницької області за агрокліматичними умовами, та проведено аг
рогрунтове районування регіону.

Вступ. Вінниччина є аграрним регіоном, а тому стан біокліматичних 
та грунтово-геоморфологічних умов є надзвичайно важливими чинниками 
для збалансованого розвитку агроландшафтів. Загальний екологічний стан 
грунтово-кліматичних умов є оптимальним для вирощування багатьох сільсь
когосподарських культур. Сучасне аграрне виробництво регіону має свою 
специфіку. Ця специфіка зумовлена ґрунтово-кліматичними умовами, 
рельєфом та структурою агроугідь.
32 Збірник науково-технічних праць
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Мета та методи досліджень. Метою цієї роботи було встановлення 
впливу біокліматичних та грунтово-геоморфологічних умов на агроландшаф- 
ти Вінницької області. Під час написання статті були використані такі методи 
досліджень: ландшафтно-екологічний (за Д. Гродзинським передбачає інтег
рацію ландшафтного та екологічного підходів за принципом доповнюванос- 
ті), фізико-географічний, описовий, статистичний.

Основна частина. Територія Вінницької області розташована на Укра
їнському кристалічному щиті, який є частиною Східно-Європейської платфор
мі. На півночі та північному сході фундамент щита здіймається над повер
хнею на 100-280 м н. р. м. Рельєф фундаменту ускладнений численними ло
кальними тектонічними підняттями та депресіями, що знаходять відображення 
у його сучасному стані. Фундамент щита в межах Вінниччини складений маг
матичними та метаморфічними кристалічними породами архею та нижнього 
протерозою. Поверх кристалічного фундаменту області знаходиться малопо
тужний осадовий шар, що сформований із порід верхнього протерозою та 
крейдової, палеогенової, неогенової та четвертинної систем фанерозою [2, 4].

За схемою геоморфологічного районування територія Вінниччини 
розташована в межах двох геоморфологічних областей: Волино-Подільської 
та Придністровсько-Приазовської, своєю чергою в межах цих двох областей 
виділяють такі геоморфологічні підобласті: Подільська структурно-денуда
ційна височина, Нантська алювіально-дельтова рівнина, Північно-Придніп
ровська моренно-водно-льодовикова та тесана рівнина, Західно-Придніп
ровська денудаційна височина та Центрально-Придніпровська денудаційна 
височина [2,4].

У рельєфі Вінницької області виділяються Подільська та Придніп
ровська височини. Межу між ними умовно проводять по долині річки Пів
денний Буг. Більшу частину території Вінницької області займає Подільська 
структурно-денудаційна височина. Максимальна висота Подільської височи
ни знаходиться у районі Жмеринського підвищення біля с. Борщі-Чемерись- 
ке і становить 370 м н. р. м. [2, 4]. За термічним режимом та режимом зволо
ження клімат Вінницької області є помірно-континентальним. Головним чи
ном клімат формується під такими чинниками: сонячна радіація, атмосферна 
циркуляція, характер підстильної поверхні, вологообіг в атмосфері та антро
погенна діяльність.

На підстильну поверхню потік сонячної радіації надходить у вигляді 
сумарної радіації. У річному ході найвищі значення (640-660 МДж/м2) сумар
ної радіації, за* середніх умов хмарності, спостерігається у червні-липні, 
найменші (80-100 МДж/м2) -  взимку. У загальному річне значення сумарної 
радіації досягає показників 4300-4400 МДж/м" [2, 4].

Загалом на клімат Вінниччини впливають західні та південно-західні 
течії повітря, що пом'якшують та зволожують регіон. Середня річна темпера
тура повітря змінюється від 7 °С на півночі до 9°С на півдні Вінницької об
ласті. Середня місячна температура у зимові місяці сягає -6-4 °С, у літні міся
ці- 18-20 °С. Абсолютний мінімум становить -34 °С. В останні роки макси
мальна температура влітку сягає 35-40 °С [2, 4]. Річна сума опадів за багато
1. Лісове та садово-паркове господарство 33
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річними спостереженнями коливається від 569 мм на заході до 639 мм на пів- 
нічному-сході. Найбільша кількість опадів припадає на липень, найменша -  в 
березні. На території регіону яскраво виокремлюються чотири пори року. Се
редня тривалість зими становить 110 днів. Для оцінки відповідності наведе
них кліматичних умов вимогам сільськогосподарських рослин, що вирощу
ються на агроугідцях Вінниччини, наведемо деякі показники у табл. [6]. Як 
видно з таблиці, кліматичні умови регіону є достатніми для вирощування цих 
сільськогосподарських культур. Для більшості з них сума опадів є надмір
ною, проте для озимої пшениці сума опадів є дещо недостатньою.

Вінницька область за агрокліматичними умовами поділяється на три 
райони: Північно-Східний (Хмільницький, Козятинський, Калинівський, 
Погребищенський, Липовецький, Оратівський райони), Центральний (Лі- 
тинський, Вінницький, Жмеринецький, Тиврівський, Немирівський, Іллінець- 
кий, Барський, Шаргородський, Тульчинський, Гайсинський райони). Півден
ний (Мурованокуриловецький, Могилів-Подільський, Чернівецький, Томаш- 
пільський, Ямпільський, Крижопільський, Піщанський, Тростянецький, Теп- 
лицький, Бершадський, Чечельницький райони) [1, 5]. Процес ґрунтоутворен
ня значною мірою залежить від кліматичних умов. Також на цей процес 
впливає і рельєф, адже він впливає на поширення тепла, опадів.

Табл. 1. Потреба сільськогосподарських культур у  теплі та опадах
за вегетаційний період

Культура
Від посіву до достигання

середня тривалість, 
(днів)

сума позитивних 
температур, (° С)

сума опадів, 
(мм)

Озима пшениця 315 2870 650
Озиме жито: раннє 80-100 1200-1600 посухос-

тійкесередньостигле 100-120 1600-2000
Овес 100 1470 290

Кукурудза: рання 130-140 2050-2180 220-310
середньостигла 135-145 2200-2310 280-350

пізньостигла 140-160 2800-3500 400
Просо 100 1765 300
Горох 90 1250 320 -

Картопля: рання 70-80 1000-1200 не менше 
300середня 120-130 1200-1600

пізня 160-180 1600-2000
Цукровий буряк 150 2340 530

Соняшник 135 2430 250

У Вінницькій області поширені такі ґрунти: сірі лісові -  50,5 % та чор
ноземи -  42,1 %. Панівними ґрунтоутворюльними породами є леси та лесопо- 
дібні суглинки. Гранулометричний склад їх змінюється від легкосуглинково- 
го (вміст фізичної глини, часток діаметром менше 0,01 мм, становить 20- 
30 %) на півночі області до середньосуглинкового (30-45 %) у центрі та важ- 
косуглинкового (45-60 %) на півдні [3]. Сірі лісові грунти залежно від вмісту 
гумусу, глибини гумусного горизонту, розвитку опідзоленого горизонту, ін
тенсивності забарвлення поділяються на три підтипи: світло-сірі, сірі, темно- 
сірі. Вміст гумусу у цих ґрунтах змінюється від 1,85 % до 2,4 % [4).
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Чорноземні ґрунти розташовані на північному сході, південному сході 
та півдні Вінницької області. Серед чорноземів Вінниччини виявлені такі під
типи: опідзолені, реградовані та типові. Родючість від 3,39 % в чорноземах 
опідзолених до 3,8 % у чорноземах реградованих. Найбільш родючими ґрун
тами Вінниччини є сірі та темно-сірі опідзолені мочаристі, чорноземи опідзо
лені мочаристі й мочарні. Вони містять 3,5-5,5 % гумусу та займають 1,7 % 
території області.

Територія Вінницької області за державним агрогрунтовим району
ванням України поділяється на два агрогрунтових райони в північній та на 
п'ять у південній підпровінції Правобережного лісостепу. Оскільки в окремі 
агрогрунтові райони входить незначна частина Вінницької області, було про
ведено регіональне обласне агрогрунтове районування області [1, 5]. Аг
рогрунтове районування наведено на картосхемі.

Основні типи грунтів
Г*1 - Дерново-слабо і серодімюиідзодеш Щ ]- Чорноземи реградоаані 
(Щ - Свггдо-сірІ яісові(ошдзотеш)

Щ  - Сірі даерві <<?гадаояеаі>

- Темжмяріяісові (опідзолені)

0  - Темно-сірі реградовані 

Ц -  Чорноземи опідзолені

Рис. Основні типи ґрунтів та агроґрунтоверайонування Вінницької області

Північна провінція Правобережного Лісостепу. ЛСГІїЛ Хмельницько- 
Погребищенський агрогрунтовий район за типами ґрунтового покриву є дос
татньо однорідним -  60 % орних земель займають чорноземи типові та силь-

| ! | | -  Чорноземи типові надогумуоні гаибокі та 
неїлибокі. віщуговані й карбонатні 

|щ е  Дучно-чорноземнІ і лучні
Д | -  Торфово-болотві ІруНТН і 
. торфовища шонниі 
І * ]  - мочарнстій мочарні 
г||з-іюедкання ірушта (індекси ґрунтів 
“  подані в-норкдку іх лереважаїшя)
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нореградовані, 24 % займають опідзолені та слабореградовані чорноземи. 
ЛСПі-1 а Хмільницько-Липовецький агрогрунтовий підрайон. Основним ти
пом грунтів є чорноземи типові, які займають 72 % території цього агрогрун
тового підрайону. ЛСПіЛ б Погребищенсько-Оратівський агрогрунтовий під
район, територія якого складається із чорноземів опідзолених (34 %) та рег- 
радованих (42 %). Ці грунти є найбільш родючими в цьому агрогрунтовому 
підрайоні та разом із достатнім зволоженням створюють чудові умови для 
розвитку агроландшафтів. ЛСПі 2 -  Центральний агрогрунтовий район, який 
має найменш родючі ґрунти із вмістом гумусу від 1,4 % до 2,7 %. Викорис
тання цих ґрунтів неможливе без додаткового внесення добрив для підви
щення продуктивності та врожайності. Агрогрунтові підрайони ЛСПі 2 а Він- 
ницько-Немирівський та ЛСПі 2 б Барсько-Шаргородський майже не мають 
відмінностей у ґрунтовому покриві. їх основна відмінність полягає у тому, 
що в Барсько-Шаргородському агрогрунтовому підрайоні в 2,7 раза більше, 
ніж у Вінницько-Немирівському, площі змитої ріллі [1, 2, 5].

Південна підпровінція Правобережного Лісостепу. ЛСП2-1 Ямпільсь- 
кий агрогрунтовий район. Ґрунтовий шар складається майже виключно із 
чорноземів, вміст гумусу в яких становить 3,5-3,8 %. Ця територія є сприят
ливою для вирощування всіх сільськогосподарських культур. ЛСП2-2 Моги- 
лів-Подільсько-Бершадський агрогрунтовий район загалом має досить родю
чі ґрунти. Вміст гумусу в них -  3,6-4,0 %. Цей агрогрунтовий район зі своїми 
ґрунтами є сприятливим для вирощування багатьох сільськогосподарських 
культур. Він поділяється на два агрогрунтових підрайони: ЛСП2-2 а Могилів- 
Подільсько-Крижопільський та ЛСП2-2 б Тегашцько-Бершадський. На тери
торії ЛСП2~2 а розташовані переважно темно-сірі та чорноземи опідзолені, а 
на території ЛСП2-2 б -  чорноземи типові та реградовані [1,2, 5].

Основним завданням аргоґрунтового районування є "визначення пер
спективного напрямку агровиробництва і спеціалізації в конкретних агрови- 
робничих умовах" [5, с. 84].

Висновки. Сьогодні основними проблемами агросфери регіону є: ве
лика площа ріллі (станом на 1.01.2008 р. земельні ресурси становлять 
2649,3 тис. га, більше 3/4 частини території зайнято аграрними землями, з них 
сільськогосподарських угідь 2017,9 тис. га (76,2 % від загальної площі), із 
них ріллі 1730,0 тис. га (85,7 % від площі сільгоспугідь)) [5], деградація ґрун
тів (зменшення вмісту гумусу, зміна кислотності грунтів), забруднення ґрун
тів радіонуклідами, залишками солей важких металів, пестицидів. Для вирі
шення цих проблем погрібно впроваджувати такі заходи: вивести з обробітку 
деградовані, еродовані та малопродуктивні землі; запровадити ґрунтозахисні 
та енергозберігаючі системи землеробства; використання науково обґрунто
ваних сівозмін з урахуванням ґрунтово-ландшафтних чинників; активно ви
користовувати традиційні та нетрадиційні органічні добрива та обмежити ви
користання агрохімікатів; проводити екологічну паспортизацію агроугідь; 
щорічно проводити моніторинг та аудит земель. Це лише перший крок до по
ліпшення стану ґрунтів.

Проаналізувавши описані дані, можемо зробити висновок, що біоклі- 
матичні та ґрунтово-геоморфологічні умови загалом є сприятливими. Однак
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на основі проведеного агрогрунтового районування було встановлено малоп
родуктивні райони. За даними районування необхідно розробити детальну 
карту поділу області на агроландшафтні зони спеціалізації, а зовсім непри
датні землі передати до рекреаційного чи природоохоронного відомства.
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Ганчук М.М. Влияние биоклиматических и грунтово-геоморфоло- 
гичнпх условий на агроландшафты Вииниччииы

Охарактеризовано влияние биоклиматических и почвенно-геоморфологичних 
условий на агроландшафты. Указана зависимость некоторых сельскохозяйственных 
культур от климатических условий. На основе литературных источников и дополне
ний автора предложена схема деления Винницкой области по агроклиматическим 
условиям, и проведено агропочвенное районирование региона.

Ganchuk М.М. Influence of bioclimatic and soil-geomorphological con
ditions in the agrolandscape of Vinnytca region

In the article influence of bioclimatic is described and soil-geomorphological terms 
on agrolandscape. Dependence of some agricultural cultures is indicated on climatic terms.
On the basis of literary sources and additions of the author the chart o f division of the Vin- 
nitca region is offered on agro-climatic terms, and the agro-soil districting of region is con
ducted.

УДК 581.6:712.2 Ст. науч. сотруд. В.Н. Грабовой, канд. биол. наук-
НДП "Софиевка" НДИНАН Украины

ОСНОВНЫЕ ОШ ИБКИ, ДОПУСКАЕМ Ы Е САДОВОДАМ И ПРИ  
СОЗДАНИИ КОМПОЗИЦИЙ С ХВОЙНЫ М И РАСТЕНИЯМ И

Приведены результаты комплексной оценки композиций с участием хвойных 
растений в различных типах зеленых насаждений на территории равнинной части 
Украины. Проанализированы основные типы ошибок, допускаемых садоводами при 
создании композиций с хвойными растениями.

Ключевые слова: композиция, хвойные растения, пихта, ель, кипарисовые.

Введение. В современном садовом искусстве существует широкий 
простор для применения хвойных растений. Но очень важно с самого начала 
создания композиции пользоваться правилом: каждому растению свое место, 
форма, цвет и размеры. Всегда нужно представлять себе и иметь в виду раз
меры растения в разном возрасте и взрослом состоянии, а также соответствие 
выбранному месту [1,4].
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