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ЛЬВІВСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ
Дрель В. Ф., к.біол.н., доцент, Соколов С. О., к.с.-г.н., доцент
(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
Старобільськ, Україна)

THE PHYTOSENOITIC STRUCTURE OF PROTECTED CAPABILITIES OF
THE LVIV DEPARTMENT OF PROTECTIVE SAVINGS
Drell V. F., Sokolov S. O.
(Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine)

Виробнича діяльність залізничного транспорту негативно впливає на
навколишнє природне середовище. В смузі відведення залізниць зростають
захисні лісонасадження, що займають майже 40% загальної площі смуги
відведення. Ці насадження виконують функції інженерної споруди,
продуцента деревини та соціально-екологічної при захисті прилеглого
середовища від наслідків ймовірних аварій на залізниці, розливів, розсипів та
вивітрювання шкідливих вантажів під час перевезення.
Ділянка Львів-Мостиська є залізничною гілкою, що з’єднує Львів з західною
частиною області та митним переходом Шегині на кордоні Україна- Польща.
Протяжність ділянки сягає 92,68 км, а площа захисних лісових насаджень
227,93 га. Залізниця прокладена із загальним ухилом місцевості від Львова до
Мостиськ і прокладена через різні типи ландшафтів: міський, промисловий,
сільський, агрокультурний та лісовий.
Захисні насадження представлені луками, приватними садибами, орними
сільськогосподарськими угіддями, чагарниковими заростями, лісовими
смугами, лісами тощо. Лісові насадження сформовані як лісовими
культурами в смузі відводу, так і з прилеглих до залізниці лісових насаджень.
Захисні лісові насадження вздовж залізниці закладені на відстані від 0 до 50

м і більше від насипу та на різній поверхні над поверхнею прилеглої
території – насип висотою до 4,5-5 м, нульові відмітки, виїмка до 4,5-5 м.
Довжина ландшафтних ділянок коливається від 100 до 1550 м, ширина від
16,0 до 44,0 м та висота від 3 до 19,0 м, середній вік – від 15 до 60 років.
Смуги сформовано з різною кількістю рядів – від 1 до 11. Наявність або
відсутність підросту або підліску впливає на формування типу смуги за
конструкцією – продувна, ажурна та щільна. У смугах наявний ярус підросту
або підліску сягає 3-5 м. Встановлено, що 53,85% протяжності захисних
насаджень формують смуги щільної конструкції, 22,38% – ажурної та 23,78%
продувної конструкції.
Біологічне різноманіття захисних насаджень формує 19 видів дерев, 10
чагарників та 91 вид лісових та напівлісових трав, які зростають в узлісних
умовах – перехід від відкритого (лучного) до закритого (лісового) простору.
Всі дерева у смузі захисних насаджень мають меншу висоту порівняно з
тими, що виросли в лісі. У них більш розвинена крона, особливо у дерев в
крайніх рядах, де параметри крони збільшується в два і більше разів від тих,
що ростуть всередині смуги. Більшість дерев досягли віку плодоношення і
добре поновлюються. За ступенем поновлення в смузі можна скласти
спадаючий ряд: акація біла, клен гостролистий, клен ясенелистий, клен-явір,
в'яз гладенький, ясен звичайний, береза повисла, сосна звичайна, дуб
звичайний тощо. Умови мікроклімату узлісся та відносно родючі ґрунти є
сприятливими для доброго розвитку, плодоношення та поновлення мезо- та
евтрофних троморф, мезо- та мезогідрофітних видів підліску. Відповідно
формуються сприятливі умови для росту і розвитку зімкнутого трав'яного
покриву. На відкритих просторах ростуть лучні види, на узліссі рослинні
угруповання з лучних та напівлісових видів, а в середині смуги панують
лісові види, які пристосовані до росту при невисокому рівні освітленості та
більшій вологості в лісі.
Відсутність регулярного догляду за підліском та підростом у лісовій смузі
сприяє значному заростанню порослю чагарникових та деревних порід схилів
насипу залізниці. Окрім того, нерегулярний догляд за підліском та підростом
сприяє процесу сильватизації сільськогосподарських угідь, коли дерева та
чагарники розростаються в бік сільськогосподарського поля до 20-30 м від
смуги. На противагу явищу сильватизації, спостерігається ще такий ефект, як
знищення насаджень лісової смуги при влаштуванні городів.
Для більшості лісових смуг характерна значна захаращеність території
опадом та відпадом гілок та дерев. У захисних смугах спостерігається
самовільна заготівля деревини, особливо цінних порід. Іноді спостерігається
вирубка не лише окремих дерев, а й цілих рядів в смузі. Внаслідок таких
рубок пошкоджується багато залишених дерев. Іноді смуга використовується

для складування побутового сміття місцевих жителів. Значний вплив на
пошкодження дерев в смузі проявляється через вплив рекреантів – людей,
котрі відпочивають в смузі, внаслідок чого лишаються кострища, рубані та
пошкоджені дерева. Використання в смузі дерев, які мають порівняно тонку
кору, призводить до появи на їх стовбурах морозобійних тріщин та опіків.
Наприклад, для дуба червоного характерне ураження опіком стовбура до
висоти 1,4 м. Дерева акації білої, тополі чорної, тополі бальзамічної та осики
заселяються омелою білою. На окремих екземплярах тополі чорної можна
нарахувати до 72 кущів омели.
Одним із показників біологічної стійкості та санітарного стану конкретного
виду є наявність на стовбурах дерев водяних пагонів, які свідчать про значну
ослабленість конкретного деревного екземпляра факторами середовища.
Узлісні умови зростання дерев, агресивне середовище загалом негативно
впливають на стан рослин захисних насаджень.
Стан фітоценотичної структури захисних насаджень вимагає значних
матеріальних зусиль для спеціальних організаційних, санітарних,
меліоративних та інших заходів, серед яких є: санітарні вибіркові рубки,
лісовідновні рубки, реконструктивні рубки, догляд за підростом, догляд за
підліском, догляд за узліссями, видалення гілок і сучків, лісокультурне
відновлення лісових смуг.

