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ДЕРЕВА — УНІКАЛЬНИЙ ПРИРОДНІЙ АРХІВ

У ХРОНОЛОГІЯХ РІЧНИХ КІЛЕЦЬ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ВАРІАЦІЇ:

• кліматичних чинників

• геомагнітної та сонячної активності 

• повені 

• посухи 

• виверження вулканів

• спалахів чисельності комах-шкідників тощо
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НАША МЕТА  ̶

з'ясувати чутливість дуба звичайного (Quercus robur) до гідрокліматичних чинників в

екстремальних природних умовах, у заплавах річок та у рідкісних дібровах в степу, на тлі

змін клімату
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Хронологічні серії Quercus robur (●) та Q. petrea + Quercus spp. (●) із 92 місць зростань Австрії AUT, Великої Британії BRI, Франції FRA, Німеччини GER, Італії

ITA, Литви LTU, Нідерландів NLD, Польщі POL , Туреччини TUR (The International Tree-Ring Data Bank) та України UKR, отримані нами. ██ - ареал Quercus

robur (EUROFORGEN, 2009)

ДОСЛІДЖЕНІ ПОПУЛЯЦІЇ QUERCUS ROBUR У МЕЖАХ ПРИРОДНОГО АРЕАЛУ

ЄВРОПА                                                          УКРАЇНА

лісостеп

степ



QUERCUS ROBUR У ЗАПЛАВНИХ БІОТОПАХ ЛІСОСТЕПУ:
КЛІМАТ, ГІДРОЛОГІЯ, МОДИФІКАЦІЯ ДНІПРА
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БІОТОПИ ЗАПЛАВИ:
Lis заказник «Лісники»
Zhu заказник «Жуків острів»
Byc урочище Бичок
Dub урочище Дубище

БІОТОП ПОЗА ЗАПЛАВОЮ:
Feo(ref) урочище Феофанія

ХРОНОЛОГІЇ:
RWI ширини річного кільця
EWI ранньої деревини
LWI пізньої деревини

Після модифікації річки позитивний вплив рівня води в Дніпрі став незначущим або 
змінився на негативний:

НОВИЗНА: Розроблено метод виділення локального кліматичного сигналу з хронології приросту. Встановлено стрімкі зміни чутливості дуба до рівня
Дніпра після його зарегулювання та докорінну перебудову в системі «клімат-приріст». Такий ефект є характерним для локальних катастрофічних явищ.



QUERCUS ROBUR У БІОТОПАХ ЗАПЛАВ МАЛИХ РІЧОК КИЄВА:
ПОМ'ЯКШЕННЯ ЗМІН КЛІМАТУ
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НОВИЗНА: 

З’ясовано, що заплавні діброви у Києві за характером
зв’язку дуба звичайного з кліматичними чинниками
близькі до популяцій північної частини ареалу виду.

Встановлено, що до модифікації річки Сіверка (1950-
ті рр.) на приріст дуба позитивно впливали
температура травня та негативно температура
червня, що свідчить про контрастність умов
зволоження протягом сезону вегетації.

Зроблено висновок, що в заплавних дібровах
пом’якшується вплив наслідків змін клімату, це дає
можливість існування в них реліктових видів флори й
фауни

БІОТОП ЗАПЛАВИ РІЧОК СІВЕРКА ТА ПЕТІЛЬ: Lis заказник «Лісники»БІО Т О П ЗА П Л А В И Р ІЧ О К СІВ Е Р К А Т А ПЕ Т ІЛ Ь : Lis заказник 
«Лісники»



QUERCUS ROBUR НА ЕКОЛОГІЧНІЙ МЕЖІ АРЕАЛУ В СТЕПУ
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НОВИЗНА:

Встановлено, що лімітувальними чинниками для дуба
звичайного в степу є посушливі умови на початку
вегетаційного сезону — температура квітня та опади
травня.

З'ясовано, що зв’язок приросту дуба звичайного із
температурою повітря за останні роки зміщується вбік
більш ранніх місяців у сезоні вегетації.

Показано, що залежність дуба від атмосферного
зволоження зростає в тих частинах ареалу, де зміни
клімату проявляються у зменшенні кількості опадів та

підвищенні температури.

ПРИРОДНІ ДІБРОВИ У СТЕПУ ТРАПЛЯЮТЬСЯ В ЛОКАЛЬНО СПРИЯТЛИВИХ
УМОВАХ ЗВОЛОЖЕННЯ: Put «Путилівський» ліс, м. Донецьк



РЕКОНСТРУКЦІЯ ЩОРІЧНОЇ АКУМУЛЯЦІЇ ВУГЛЕЦЮ У СТОВБУРАХ QUERCUS ROBUR 
У ЗАПЛАВІ ТА ПОЗА НЕЮ
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НОВИЗНА:

Показано, що середній приріст
стовбурової маси в заплавних дібровах
за сприятливих умов зволоження ґрунту
може не перевищувати чи бути меншим
за приріст у діброві поза заплавою.

Зроблено висновок, що менший приріст
стовбурової маси у заплавних біотопах
компенсується збільшенням маси інших
фракцій, а висока продуктивність
заплавних дібров забезпечується ще й
високою щільністю та ярусністю
деревостанів.

Вікові деревостани БІОТОПИ ЗАПЛАВИ:
Lis заказник «Лісники»;
Zhu заказник «Жуків острів»
Byc урочище Бичок
Dub урочище Дубище
Mur парк Муромець

БІОТОП ПОЗА ЗАПЛАВОЮ:
Feo(ref) урочище Феофанія

Насадження

Відношення накопиченого вуглецю в стовбуровій
деревині дуба звичайного у біотопі Feo(ref) до
відповідних значень у заплавних дібровах
залежно від віку (А) та в динаміці (Б) p<0,05 *

Вікові деревостани

Насадження



ВИСНОВКИ

• За умов природного коливання Дніпра рівень води був основним чинником, що позитивно впливав на приріст Quercus robur у біотопах заплави. Зарегулювання
Дніпра призвело до стрімких та корінних змін у структурі зв’язків приросту Q. robur з гідрологічними чинниками — вплив рівня води став незначущим або
змінився на негативний. Встановлено, що до зарегулювання у біотопах заплави Дніпра головним і специфічним фактором був рівень води в квітні–травні, що
позитивно впливав на радіальний приріст Q. robur, а також ширину ранньої деревини. У біотопі поза заплавою радіальний приріст Q. robur лімітувався опадами,
що мали позитивний вплив. Після введення в експлуатацію гребель Київської та Канівської ГЕС вплив коливань рівня Дніпра на приріст втратив значущість або
змінився на негативний. Враховуючи високу чутливість до гідрологічних чинників, ширина ранньої деревини може використовуватися як основний і достатній
індикатор змін рівнів води в Дніпрі.
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• У біотопі заказника «Лісники», заплаві приток Дніпра, виявлено значущу зміну в середньому значенні приросту
пізньої деревини Q. robur у 1956 році. Встановлено, що до 1950-их років на радіальний приріст Q. robur позитивно
впливали температура травня та негативно температура червня, це свідчить про контрастність умов зволоження
протягом сезону вегетації. Після 1950-их років цей зв’язок послабшав, а лімітувальним чинником для росту Q. robur
стала посуха травня. Ймовірними причинами зміни зв’язків приросту з екологічними факторами були побудова
дамби вздовж Дніпра та модифікація русла його приток.

• На екологічній межі ареалу в степовій зоні лімітувальними чинниками для Q. robur є посушливі умови на
початку вегетаційного сезону — температура квітня та опади травня. Результати свідчать про подальше
посилення залежності цього виду від атмосферного зволоження в тих частинах ареалу, де зміни клімату
проявляються у зменшенні кількості опадів та підвищенні температури.

• На основі аналізу ширини річних кілець виявлено, що фіксація вуглецю в стовбуровій масі
Q.robur заплавних дібров не є вищою, ніж у зональному лісі урочища Феофанія. З 1871 по 2014
середня маса вуглецю, акумульована в стовбуровій деревині Q. robur, у заплавах була у 1,5–2,8
разів меншою, ніж у Феофанії. У біотопах заплави Дніпра та поза нею вуглецедепонувальна
здатність Q. robur підвищується зі збільшенням віку рослин. Раптові падіння цього показника
збігалися в часі з посухами, що спостерігалися в 1972–1974 та 2002–2004 рр.



Багатовікові дерева - свідки історичних подій
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1991 р. – проголошення
Декларації Незалежності
України

1986 р. – Чорнобильська
катастрофа

1943 р. – звільнення
Києва від німецько-
фашиських військ

1918 р. – Центральна Рада на 
чолі з М.Грушевським
оголосила незалежність України

1861 р. – відміна
кріпосного права

1843-1847 р. –
проживання Т.Г.Шевченка
в Києві

1812 р. – перші
інструментальні гідро-
метео спостереження в 
Києві

1751-1753 рр. –
Г.Сковорода вивчає
богослов’я в Києво-
Могилянській Академії

1775 р. – ліквідація
Запорізької Січі

Під час дослідження зібрано більше 1000 зразків деревини для формування ксилотеки, особливостями якої є кільцеві серії живих
вікових дерев Q. robur із рідкісних біотопів степової та лісостепової зон. Укладені дендрохронологічні серії є основою для датування
артефактів, що містять деревину, починаючи з середини XVIII століття.
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Висловлюю щиру подяку своїм співавторам, участь яких зробила виконання цієї роботи цікавішим, а 
результати більш ґрунтовними


