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РИТМ РОЗВИТКУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФОРМ
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Здійснено дослідження насаджень Quercus robur L., сформованих насадженнями ранньої та пізньої форм у
Донецькій області. Аналіз ритмів розвитку двох аналізованих форм протягом трьох років за одинадцятьма
базовими календарними фазами розвитку дав змогу чітко виділити їх феноспектри. Побудовано карту
поширення ранньої та пізньої форм Q. robur на території Донецької області. Також, за результатами
досліджень, вдалося вирішити складну фенологічну форму, яка стала еволюційним синтезом ранньої та пізньої
форм. Виявлено приуроченість ранньої форми Q. robur до низинних форм рельєфу, а пізньої – до височинних,
що наштовхує на висновок щодо відновлення дуба черешчатого з урахуванням фенологічних форм, прив’язаних
до різних типів ландшафтів.
Ключові слова: Quercus robur L., фенологічна фаза, феноспектр, рельєф, відновлення лісу.

Вступ. Рід Quercus L. налічує близько 500
видів, з них на території України найбільш
поширений має дуб звичайний – Quercus robur L.
(або
англійський),
оскільки
він
добре
адаптується до різних ґрунтів і кліматичних
умов. У дуба трапляються дві фенологічні
форми: ранньо- (Quercus robur L. f. praecox
Czern.) та пізньоцвіті (Quercus robur L. f.
tardiflora Czern.) дерева (Булохов та ін., 2015;
Єфімов, 1975; Верєсін, 1958; Мілєнін, 1997; Kitin
1990), що розрізняються не тільки від часу
цвітіння, але й за господарською цінністю
(Аксенов, 2007; Сільченко, 2011; Шитов, 1986).
Уперше дані феноформи у дуба черешчатого
описані В.М. Черняєвим у 1858 році (Черняєв,
1858). За тривалий період досліджень ранньо- і
пізньоцвітих форм дубу присвоювали різні
таксономічні ранги: форми, раси, екотипи та
едафотипи
(Татарков,
1994).
Згідно
з
Міжнародним
кодексом
ботанічної
номенклатури, в межах виду використовують
таксономічний ранг – forma. А.М. Шутяєв під час
досліджень фенологічної мінливості дуба
черешчатого відзначив, що в літературі хибно
закріпився номенклатурний ранг «форма»
(Шутяев, 1998). Ці форми успадковуються, що
має велике значення для селекції (Чохелі, 2015).
З’ясовано, що час розпускання бруньок у
феноформ успадковується в насінному потомстві
(Oppermann, 1932). Це послугувало початком
широкого вивчення біологічних і екологічних
властивостей обох форм у різних регіонах.
Встановлено, що відмінність у строках
початку вегетації форм дуба черешчатого в

лісостепу і зоні широколистяних лісів досягає 40
– 45 днів (Іваненко, 1962). В середньому за 30річний
період
спостережень
на
Червонотростянецької ЛДС (Лісова дослідна
станція, південь Сумської області України) цей
показник становив 24,6 дні (Бережной, 1987). У
Білоруському Поліссі різниця в поширенні
ранньої та пізньої феноформ – 2–3 тижні
(Юркевич, 1964). Різниця на початку вегетації
ранньої та пізньої форм у лісостепу становила
40–45 днів (Анциферов, 1982; Ефимов, 1975), до
14 днів – у Ленінградській області (Лосицький,
1972) і 7–9 днів на Північно-Західному Кавказі
(Прибилова, 1982). Однак ці фенологічні
спостереження не прив’язані до конкретного
року і календарних дат, до конкретних типів
середовищ існування та ландшафтів, а також до
конкретних лісових асоціацій і типів лісу.
Дані щодо фітоценотичного різноманіття на
основі флористичної класифікації, екології та
закономірності поширення широколистяних лісів
(дібров), сформованих ранньою та пізньою
формами Quercus robur у межах різних типів
ландшафтів, у літературі майже немає.
Дослідження фітоценотичного різноманіття
дібров, сформованих ранньою та пізньою
формами дуба черешчатого, їх приуроченість до
різних типів ландшафтів – досі актуальна
проблема лісової геоботаніки і сучасного
відновлення лісів. Її розв’язання має важливе
теоретичне і практичне значення, оскільки як
служить основою для напрацювання практичних
заходів із ефективного відновлення дібров.
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Мета дослідження – аналіз ритму розвитку
ранньої та пізньої форм Q. robur у 201–42016 рр.,
вивчення закономірності поширення даних
феноформ на території Донецької області.
Методика досліджень. Детальні дослідження
фенологічної структури проводилися в 2014–
2016 р в популяціях (на пробних площах), які
ростуть в межах Донецької області на різних
типах
ландшафтів:
Донецький
кряж,
Придніпровська і Приазовська низовини.
Вивчення
закономірностей
поширення
фенологічних форм Quercus robur проведено
маршрутним методом. Протягом польових
сезонів 2014–2016 р реалізовано близько 100
геоботанічних описів. Складалися точкові і
контурні карти ареалів феноформ. Зазначалася їх
приуроченість до різних типів ландшафтів.
Фенологічні спостереження за формами дуба
черешчатого
проводилися
відповідно
до
методики Н.Є. Булигіна (Булыгин, 1976), і за
методичними рекомендаціями щодо виділення і
вивчення фенологічних форм дуба черешчатого
Г.І. Анциферова, О.В. Чемаріної (Анциферов та
ін., 1982).
Кожній фенологічній фазі присвоєно назву та
коротке умовне позначення. Терміни початку
розпускання листя визначалися за фенологічною
фазою «розмерзання бруньок» або розкриття
бруньок. Облік дерев, для яких настала фаза
розкриття бруньок і формування листа,
проводився із періодичністю в 5–7 днів з
урахуванням відсотка дерев, які вступили в цю
фазу (Білоус, 1974; Булохов, 2015; Сільченко,
2012).
Опис району досліджень. Рельєф Донецької
області переважно рівнинний, заввишки до 200
метрів, розчленований ярами і балками. На
північному сході розміщений Донецький Кряж
висотою над рівнем моря до 367 м, поверхня
якого розчленована долинами річок. На заході
кряж переходить в Придніпровську низовину
(висота над рівнем моря 50–150 м), на півдні – в
Приазовську низовину (70–80 м) з окремими
висотами
–
Могила-Гончариха
278
м
(Волноваський район), Саур-Могила 277,9 м
(Шахтарський район) та ін. У місцях залягання
вапняків і соляних відкладень розвиваються
карстові форми рельєфу. Характерна ознака
рельєфу області – наявність форм антропогенного
походження: терикони, кар’єри і тощо.
Донецька область розташована в степовій
природній зоні, степова рослинність якої
збереглася здебільше на заповідних ділянках, та
на узбережжі Азовського моря – в ділянках із

солончаковою рослинністю. Ліси і чагарники
охоплюють 5,6% території області, переважно в
долині Сіверського Дінця – соснові бори, на
Донецькому кряжі – діброви, байрачні ліси.
Переважають північно-степові височини
і
схилові природно-територіальні комплекси.
Донецькому регіону властиві два типи
рослинності: степова і лісова. На півдні і сході
області панують степи, на півночі і Донецькому
кряжі – степи і байрачні ліси. Нині весь вільний
простір донецьких степів, придатний для
використання людиною, розорано. Рослинний
покрив
дуже
порушений
і
змінений
господарською діяльністю людини. Незаймана
степова рослинність збереглася, в основному,
лише в заповідниках «Кам’яні Могили» і
«Хомутовський степ», та на крутих схилах ярів.
Результати та їх обговорення. Під час
досліджень і спостережень за фенологічними
формами Q. robur у Донецькій області отримано
загальну картину наступу кожної із фенофаз,
представлених у вигляді феноспектра (Рис. 1). Як
правило, спостереження за звітний період (20142016 г.) проводилися з березня по листопад.
Обидві форми дуба черешчатого добре
розрізнялися за ритмом розвитку.
Рання феноформа (Quercus robur L. f. praecox
Czern.) вступила в фазу набрякання бруньок у
першій декаді березня, розмерзання бруньок
відбувається в період з 14–18 березня. Пізня
феноформи (Quercus robur L. f. tardiflora Czern.)
фаза набрякання бруньок настає практично через
місяць після ранньої (на 31–33 дня) – в першій
декаді квітня. Розмерзання бруньок відбувається
швидше – 5–7 днів. Початок лінійного росту
пагонів у ранньої форми триває в другій і третій
декадах березня і відбувається протягом
тривалого часу (близько місяця). У пізньої
форми ця фаза вступає в силу через 22–25 днів,
але сама тривалість цієї фази відбувається
швидше й інтенсивніше.
Відокремлення листя у Q. robur L. f. praecox
Czern. починається на початку першої декади
травня, подеколи ідентифіковано наприкінці
квітня. У Q. robur L. f. tardiflora Czern. дана фаза
наступає в сили на 20–26 днів пізніше.
Проміжок часу вегетації у ранньої та пізньої
форм практично триває однаковий час – 98–104
дні. Різниця в початку настання вегетативної
фази - 20-27 днів.
Фаза дозрівання плодів у ранньої форми
настає в другій декаді вересня. У пізньої – на 1–
1,5 декади пізніше.

273
Біологічні системи. Т. 8. Вип. 2. 2016

Зимній
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Цвітіння

Розвірчування листя

Набряк
бруньок

Завершення
росту пагонів

Дозрівання плодів

Розмерзання
бруньок

Відокремлення
листя

Опадання листя

Початок
росту
пагонів

Літня
вегетація

Рис. 1. Фенологічний спектр ранньоцвітної (Quercus
robur L. f. praecox Czern.) та пізньоцвітної (Quercus
robur L. f. tardiflora Czern.) форм дуба черешчатого в
Донецькій області в 2014–2016 рр.

Опадання листя у Q. robur L. f. praecox Czern.
починається з першої декади жовтня і триває 28–
33 днів. У Q. robur L. f. tardiflora Czern. початок і
перебіг цієї фази зміщено на 10–19 днів. Варто
зауважити, що на молодняку дібров пізньої
форми в деяких популяціях росту листя
зберігається до настання майбутньої весни.
В цілому, потрібно враховувати, що на час
настання тієї чи іншої фенологічної фази неабияк
впливають температурний режим, умови
зволоження, освітленість.
За даними різних дослідників, різниця
фенологічних фаз ранньої та пізньої форм
Q. robur коливається від 25–45 днів. Звідси
нерідко, крім вище викладених фаз, виділяють
якусь проміжну форму зі складною фенофазою. В
даному разі, на прикладі хронології розпускання
бруньок (рис. 2) можна проілюструвати цю
особливість.
Як випливає із графіка (рис. 2), в дослідженні
фенологічних форм Q. robur у Донецькій області,
крім ранньої та пізньої форм, траплялися
популяції й окремі локальні насадження зі
складною фенологічною структурою із затяжним
перебігом фаз, які покривають проміжки
активності як ранньої, так і пізньої фаз. Ймовірно,
це
можна
пояснити
компенсаторними

Fig. 1. Phenological spectrum an early-flowering
(Quercus robur L. f. praecox Czern.) and lateflowering (Quercus robur L. f. tardiflora Czern.)
forms of pedunculate oak in Donetsk region in 2014–
2016

механізмами адаптації до місцевих регіональних
умов та факторами, сформованими протягом
тривалого еволюційного процесу (Молчанов,
2012; Buschbom 2011 та ін.; Petit, 2002).
На підставі вивченого матеріалу сформовано
карту поширення ранньої та пізньої форм Q. robur
у Донецькій області (рис. 3). Рання форма Q. robur
L. f. praecox Czern., поширена в Донецькій області
переважно по дну і схилах балок та уздовж річок,
характерна для інтрозонального типу рослинності.
Відмінна особливість ранньої форми в тому, що її
популяції і окремі локальності поширені
низинними формами рельєфу: Придніпровській та
Приазовській низовинах. Основні масиви ранньої
фенологічної форми зосереджені у басейнах річок
Сіверський Донець (НПП «Святі гори» (рис. 4),
Святогірськ, Слов’янськ, Райгородок, Лиман,
Ямпіль), Кривий Торець (Торецьк, Дружківка),
Бахмут (Бахмут, Сіверськ, Дронівка), Самара
(Олександрівський район), Бик (Добропільський
район), Кринка (Зуївка, Зугрес, ТроїцькоХарцизьк, Степано-Кринка, Благодатне), Мокрі
Яли (Великоновосілківський район), Дубівка
(Тельманівський район) та Кальміус (у
досліджуваних
популяціях
і
локальних
насадженнях Тельманівського, Новоазовського
районів).
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Рис. 2. Хронологія розпускання бруньок у різних
фенологічних форм Q. robur L.

Fig. 2. Chronology of bud blossoming in different
phenological forms of Q. robur L.

Рис. 3. Схема поширення популяцій і локальних
насаджень Quercus robur L. f. praecox Czern. і
Quercus robur L. f. tardiflora Czern. в Донецькій
області в 2014–2016 рр.

Fig. 3. Scheme the spread of populations and local
stands Quercus robur L. f. praecox Czern. and Quercus
robur L. f. tardiflora Czern. in Donetsk region in 2014–
2016
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Пізня форма Q. robur L. f. tardiflora Czern.
поширена в Донецькій області зазвичай у
центральній і південно-західній частині регіону.
Особливістю пізньої форми, на відміну від
ранньої, є її зростання на височинних формах
рельєфу, заввишки від 180 м над рівнем моря,
безпосередньо на височинних ландшафтах
Донецького кряжа. Рослинність тут представлена,
в основному, степовими, лісостеповими і
заплавними формаціями флори.
Донецький кряж – це височина з рівними
міжрічковими просторами і долинами, які мають
гірський
характер.
Поверхня
глибоко
розчленована річковими долинами, ярами і
балками. Природний ландшафт доповнюється
наявністю глибоких кар’єрів, териконів, обвалів.
Популяції та локальні насадження Q. robur L. f.
tardiflora
Czern.
відзначені
в
Великоанадольському
лісі
(рис.
5),
Новомайорському,
Степовому,
Лісовому
(Нікольський район), Лісовому (Волноваський
район), Стародубівці (Мангушський район),
Ольгинці, Єлизаветівці (поблизу с. Веселий Гай),
Пам’ятці
природи
«Дубові
насадження»
(Великоновосілківський район), Рідкодуб’ї (Часів
Яр, Бахмутський район), Новодонецькому,
Бердянському заказнику (Амвросіївський район),
урочищах Грабове, Росоховате, Плоске, Гектовій
балці (с. Никанорівка), РЛП «Зуївський».

Рис. 4. Популяція ранньої форми дуба
черешчатого, Q. robur L. f. praecox Czern. в НПП
«Святі гори»

Причому, дуби, сформовані Q. robur L. f. tardiflora
Czern., збереглися тільки на місцях проростання,
які не використовуються під ріллю.
Причиною такої закономірної приуроченості
типів дібров певної фенологічної структури до
різних ландшафтів є біологічні особливості дуба
черешчатого як деревної породи. Незважаючи на
те, що Q. robur має високий адаптаційний
потенціал, чому сприяє віддалене перенесення
пилку до 50–80 км (Buschbom et al., 2011; Petit,
2002), жорстке успадкування ознак термінів
листорозпускання, вегетації і плодоношення тощо
в межах материнського насадження обумовлене,
передовсім, генетичною схильністю, екологічною
ізольованістю (Козловский и др., 2014; Buschbom
et al., 2011), специфікою природної зони регіону,
господарською діяльністю людини і, головне,
особливостями погоди на початку вегетаційного
періоду. В одному з випадків (короткий час
листорозпускання) спостерігається дуже швидке
накопичення тепла, а в іншому (тривалий час
листорозпускання) – повернення холодів і
заморозків.
Варто зазначити таку закономірність: у дерев
Q. robur L. f. praecox Czern. переважають округлі
та крупнуваті жолуді, а у Q. robur L. f. tardiflora
Czern. – більш продовгуваті та дрібноплідні.

Fig. 4. Populations an early-flowering of pedunculate oak
Quercus robur L. f. praecox Czern. in National Nature
Park «Svyati gory»
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Рис. 5. Популяція пізньої форми дуба черешчатого,
Q. robur L. f. tardiflora Czern. в заказнику
«Великоанадольський ліс»

Це дослідження може мати прикладне
значення, оскільки його результати дають
можливість використання жолудів тієї чи іншої
фенологічних форм для умов конкретних
місцезростань. «Ландшафтний» метод допомагає
універсалізувати підхід до відновлення дібров
Донецької області, який набув чіткої залежності
від рельєфного складу місцевості, приуроченості
до певних типологічних груп ландшафтів.
Висновки:
1. Рання і пізня фенологічні форми дуба
черешчатого Q. robur в Донецькій області
добре розрізнялися за ритмом розвитку,
різницею до 30 календарних днів.
2. Під час досліджень ідентифіковано складну
фенологічну форму Q. robur, яка мала більш
тривалу фазу перебігу процесу дозрівання, що
увійшла до амплітуди феноспектрів ранньої та
пізньої фенологічних фаз.
3. Популяції та локальні насадження ранньої та
пізньої форм Q. robur мають чітку
закономірність свого поширення залежно від
певних типологічних груп ландшафтів. Рання
виростає переважно на низинних формах
рельєфу, пізня – на височинних.
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RHYTHM OF PHENOLOGY AND DISTRIBUTION PHENOLOGICAL FORMS OF
PEDUNCULATE OAK (QUERCUS ROBUR L.) IN DONETSK REGION
O. O. Slepykh
The investigation of stands of Quercus robur L. an early-flowering forms and a late-flowering forms in the Donetsk
region was performed. The analysis of the phenology rhythm of the two forms pedunculate oaks of the investigation for
three years by eleven basic calendar phases of phenology allows you to clearly separate them phenospectrum. The
distribution map of an early-flowering forms and a late-flowering forms of Q. robur in the Donetsk region was
designed. Also, according to the research, succeeded in isolating the complex phenological form, which is a fact of
evolutionary synthesis of an early-flowering forms and a late-flowering forms. It is revealed the association of an earlyflowering form Q. robur to lowland landforms, and a late-flowering form to taller landforms. It is permitting to
conclude, that pedunculate oak restoration should be carried out taking into account the phonological forms
information, dedicated to different types of landscapes.
Keywords: Quercus robur L., phenological phase, phenospectrum, Landscape, reforestation.
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