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Наведено огляд наукових праць, що розкривають питання зародження та розвитку 
класифікації умов місцезростань, як одного з найважливіших факторів впливу на формування 
лісових біогеоценозів. Висвітлено погляди науковців, що підтверджують здатність деревної 
рослинності змінювати умови місцезростання та позитивно впливати на ґрунтоутворюючі 
процеси. Визначено основні етапи розвитку наукових досліджень лісових біогеоценозів, що 
характеризують специфіку процесу ґрунтоутворюючих процесів та географічні закономірності 
його розвитку. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

ФИТОЦЕНОЗА И ЭДАФОТОПА В ЛЕСНОМ БИОГЕОЦЕНОЗЕ  
Приведен обзор научных работ, которые раскрывают вопросы зарождения и развития 

классификации условий местопроизрастания, как одного из важнейших факторов влияния на 
формирование лесных биогеоценозов. А также исследования ученых, подтверждающие 
способность древесной растительности изменять условия местопроизрастания и позитивно 
влиять на почвообразующие процессы. Определены основные этапы развития научных 
исследований биогеоценозов, которые характеризуют специфику почвообразовательных 
процессов и географические закономерности их развития. 
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DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCHES REGARDING 

INTERDEPENDENCE OF PHYTOCENOSIS AND EDAPHOTOP 
IN A WOODED BIOGEOCENOSIS 

The review of scientific works is resulted. It opens questions about origin and development of 
habitat condition classification, as one of the major influence factors on wooded biogeocenoses 
formation. As well as the researches of scientists, who confirm ability of forest vegetation to change 
habitat condition and to have positive influence on soil-building processes. The basic stages of 
development of scientific researches of biogeocenoses are defined, which characterize specificity of 
soil-building processes and geographical regularities of their development. 
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Процесам ґрунтоутворення та їх різноманітності, залежності від впливу 
факторів природного середовища, провідну роль серед яких виконують, насамперед, 
зелені рослини, мікроорганізми та літосферні породи і мінерали, протягом усієї 
історії розвитку наукових досліджень взаємовпливу фітоценозу та едафотопу 
приділялась велика увага як зарубіжних, так і українських вчених. У своїх роботах 
вони довели, що завдяки активній взаємодії рослин-продуцентів, тварин-консументів, 
мікроорганізмів-редуцентів відбувається акумуляція поживних речовин, 
здійснюються процеси перетворення різних біогенних решток, неосинтез нових, 
стабільних поза біотою, органічних речовин, взаємодія органічних і мінеральних 
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компонентів ґрунту, утворення колоїдних та інших органо-мінеральних сполук у 
едафотопах різних біогеоценозів і, в тому числі, лісовому біогеоценозі.  

Ще Г. Ф. Морозов (1930) указував на те, що існує неминучий та зворотний 
вплив лісу на навколишнє середовище. Розробляючи це питання, він звертав увагу на 
унікальну роль підстилки як фактора, що безпосередньо впливає на проходження 
ґрунтоутворюючих процесів. Вчений робить перші спроби класифікації лісів, але, 
будучи прихильником ідей В. В. Докучаєва (1949), бере за основу генетичні типи 
ґрунтів, що значно ускладнює завдання. На жаль, керуючись такими принципами, 
йому не вдається зробити її досконалою.  

Як свідчать В. П. Ткач та О. С. Мігунова (2008), вперше ґрунтові умови, 
(материнську породу) та зволоження в основу класифікації лісів поклав  
А. А. Крюденер. Його роботу продовжує в 20-х роках минулого століття  
Є. В. Алєксєєв. Замість материнської породи, дослідник враховує механічний склад 
ґрунтів, що значно спрощує запропоновану А. А. Крюденером схему. Розроблена  
Є. В. Алєксєєвим (1925) класифікація являє собою двомірну сітку, по одній осі якої 
розміщені групи трофності (від пісків (бори) до суглинків і чорноземів (діброви)), по 
іншій – групи вологості (по суходолу і по мокрому).  

Узагальнює та вдосконалює класифікацію Є. В. Алєксєєва П. С. Погребняк 
(1953). Він зображає її у вигляді двомірної сітки, позначаючи за допомогою буквених 
символів по осі абсцис – трофність ґрунтів: А (бори), В (субори), С (судіброви),  
Д (діброви), та цифрових індексів по осі ординат – гігротопи: 0 (дуже сухі), 1 (сухі),  
2 (свіжі), 3 (вологі), 4 (сирі), 5 (болота). Застосування даної класифікації в практиці 
лісівництва дає можливість оцінити досліджувані біогеоценози у відповідності до 
умов ґрунтоутворення. 

Слід відзначити також праці Д. В. Воробйова (1953, 1967), який, спираючись на 
сітку Алєксєєва–Погребняка, розробляє свою лісівничо-екологічну класифікацію. 
Проте, даючи визначення «тип лісової ділянки – едатоп», він об’єднує території з 
подібними ґрунтово-гідрологічними умовами, абсолютно нівелюючи при цьому 
визначальну роль клімату. Тому класифікація Д. В. Воробйова була штучною та не 
придатною для використання в різних кліматичних зонах. 

Доповнює та розширює класифікацію Алєксєєва–Погребняка О. Л. Бельгард 
(1950, 1960, 1971). Вивчаючи степові біогеоценози, він указує на необхідність 
врахування фактора заплавності та засолення при поєднанні лісів у групи. Тому 
вчений уводить трофотопи Е, F і G і диференціює трофотоп D за ступенем 
мінералізованості на 3 варіанти. Це значно розширює класифікаційні можливості та 
дає змогу проводити більш детальну оцінку ґрунтоутворюючим процесам на 
досліджуваних територіях. 

Ідею діалектичної єдності живого покриву, який створює органічну речовину, з 
одного боку, та мікроорганізмів, що її мінералізують, з іншого, – розвиває  
В. І. Вернадський (1926, перевид. 1967). Він доводить існування потоків речовини та 
енергії, відводячи живим організмам ключову роль у їх здійсненні. Загальна 
сукупність останніх, за думкою ученого, являє собою найпостійнішу та 
наймогутнішу хімічну силу, яка діє на Землі. Розвиваючи своє вчення,  
В. І. Вернадський указує на те, що ґрунт є біокосне тіло, сформоване «косною» 
(неживою) частиною – породою та живою – біологічною речовиною, представленою 
тваринним світом і мікроорганізмами. Саме завдяки життєдіяльності останньої, він 
постійно формується та оновлюється. 

Розвиток поглядів про взаємозв’язок живої природи та факторів середовища 
продовжує В. М. Сукачов (1960, 1980, 1985). Підсумком його досліджень є вперше 
сформульоване визначення біогеоценозу як «сукупності на відомій протяжності 
земної поверхні однорідних природних явищ атмосфери, гірської породи, 
рослинності, живого світу та світу мікроорганізмів, ґрунту та гідрологічних умов, яка 
має певний тип обміну речовиною та енергією, являючи собою внутрішню 
протирічну діалектичну єдність, що знаходиться в постійному русі та розвитку». 
Згідно поглядів В. М. Сукачова, рослини, тварини та мікроорганізми служать у 
біогеоценозі трансформаторами речовин та енергії, тоді як атмосфера, материнська 
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порода, вода атмосфери та ґрунту є ніби первинним матеріалом для 
біогеоценотичного обміну. 

Гостро критикуючи класифікацію Д. В. Воробйова, В. М. Сукачов, замість 
лісотипологічної, запропонував фітоценологічну, яка являла собою класифікацію не 
екосистем (типологію), а рослинних угруповань (фітоценозів). На підставі вивчення 
природних лісів півночі Росії, він описав та згрупував подібні типи фітоценозів у 
асоціації, останні – у групи асоціацій, а далі – в субформації, формації і типи 
рослинності. Така класифікація в той час набула широкого поширення.  

Розвиваючи біогеоценотичне вчення В. М. Сукачова М. В. Диліс (1969, 1978) 
іде далі, виділяючи у біогеоценозі розрізнені частини, східні за показниками 
структури та обміну – біогеоценотичні парцели, що мало велике значення для 
проведення наукових досліджень. Ігнорування парцелярного складу лісових 
біогеоценозів, як зазначав сам автор, може призвести не лише до неточних 
результатів, а іноді й взагалі до таких, які неможливо порівнювати між собою. Крім 
того, парцелярний аналіз має важливе значення для вирішення класифікаційних 
завдань. 

Питанням взаємозв’язку фітоценозу та едафотопу у лісовому біогеоценозі у 
своїх працях, також, приділяють увагу О. А. Роде (1975, 1984), І. В. Тюрін (1965),  
С. В. Зонн (1954), В. М. Міна (1953), Л. О. Карпачевський (1977, 1983),  
А. П. Травлєєв (1961, 1968, 1972), Л. П Травлєєв (1979), А. О. Дубіна (1968, 1970, 
1972), С. П. Кравков (1978), Б. М. Баландін (1976), Є. В. Рунов, Д. Ф. Соколов (1978), 
О. Г. Чертов (1981), підтверджуючи позитивну роль лісових порід у процесах 
ґрунтогенезу. Завдяки даним дослідженням було спростовано ідею негативного 
впливу фітоценозу на ґрунтоутворюючі процеси в лісовому біогеоценозі. Учені 
довели, що деревна рослинність, через підстилку, дійсно здатна змінювати фізичні 
властивості та хімічний склад ґрунтів. Продукти її розкладу не підкислюють 
ґрунтовий розчин, сприяючи розвитку підзолу, як вважалося раніше, а навпаки, – 
наявність значної кількості зольних елементів, що звільняються в результаті процесів 
деструкції органічної речовини, запобігає формуванню кислих ґрунтів та вимиванню 
поживних речовин. У лісових ґрунтів спостерігається процес лесиважу – механічного 
перенесення глинистих частин по профілю, без хімічного руйнування мінералів.  

Дослідження деструкції органічної речовини, а також біологічного кругообігу 
речовин та енергії в лісових біогеоценозах знаходимо в роботах А. А. Молчанова 
(1971), В. Я. Частухіна, М. А Ніколаєвської (1969), Л. Є. Родіна, Н. І. Базилевич 
(1965), М. П. Ремезова та ін. (1961, 1979), І. В. Царика (1977), В. І. Парпана (1977, 
1997), Ю. М. Чорнобая (1955), Л. А. Гришиної та ін. (1990), Н. М. Цвіткової (1992),  
І. Г. Мазіної (1993), Г. Ф. Курчевої (1971). Автори підкреслюють важливу роль 
ґрунтової фауни у процесах гуміфікації.  

Залежність ступеня стійкості насаджень від факторів навколишнього 
середовища вивчають В. В. Осипов та ін. (1989), О. О. Рожков, В. Т. Козак (1989).  
В роботах даних науковців описано вплив несприятливих факторів навколишнього 
середовища, в тому числі й діяльності людини, на стан деревних насаджень. 
Показано залежність інтенсивності дії цих факторів від умов місцезростання. 
Виходячи з цього, розроблено рекомендації профілактичних та захисних заходів з 
метою оздоровлення лісів. 

Підкреслюючи, що відповідність деревних порід типам лісорослинних умов має 
бути головним принципом штучного лісовідновлення, П. Г. Вакулюк (1989) 
приводить набір деревних рослин, характерних для типів лісових ділянок різних 
кліматичних зон України, що важливо для доцільного підбору порід працівниками 
лісництв. В галузі лісової типології працюють також Є. В. Архіпов (1989),  
Г. В. Гуков (1989), Д. Д. Лавриненко (1973), Є. М. Лавренко (1986). Їх роботи 
доповнюють та уточнюють знання науковців щодо питань лісорозведення. 

В сучасній науковій літературі проблема взаємовпливу фітоценозу та едафотопу 
у лісовому біогеоценозі не втратила своєї актуальності. Зокрема, М. А. Голубець 
(2007), у своїй монографії, ґрунтовно проаналізував відомі у науковій літературі 
погляди на лісотипологічну класифікацію та виділив ряд завдань, які повинна 
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вирішувати сучасна наука. Продовжують розвиток лісотипологічних поглядів  
Н. А. Білова та А. П. Травлєєв (1999, 2008), М. М. Ведмідь, С. П. Распопіна (2010).  

Вивчаючи та аналізуючи попередній багатий досвід у лісовій біогеоценології та 
лісорозведенні, питаннями ґрунтогенезу продовжують займатися й інші українські 
дослідники. Вплив лісових культур на розвиток і еволюцію чорноземів типових в 
умовах південно-східного лісостепу України вивчає К. Б. Новосад (2001). Залежність 
хімічного складу опаду дуба та липи від умов місцезростань розглядають  
Є. А Долгих та Л. М. Кавеленова (1999). Закономірності залежності формування 
вологості лісових ґрунтів від складу трав’яного та мохового покриву на прикладі 
зеленої зони м. Києва розкриває О. М. Пньовська (2008). З’ясуванням значення 
життєдіяльності ґрунтових водоростей у функціонуванні лісових біогеоценозів 
займається І. А. Мальцева (2005). Формування ґрунтів у дібровах лісостепу вивчають 
Б. П. Ахтирцев та ін. (2004), під наметом вільхових екосистем в умовах степової зони – 
О. О. Дідур (2003, 2006). Досліджуючи ґрунтоутворюючий процес у степових та 
лісових (липо-ясенева діброва) біогеоценозах, О. Білозуб (2009) робить висновок про 
позитивний вплив лісової рослинності на формування катіонообмінної здатності 
ґрунтів. Їх фізико-хімічні властивості під культурами бука лісового на Розточчі 
розглядає Р. М. Гречаник (2004), під інтродукованими та аборигенними породами на 
Поділлі – А. О. Бондар (1999). Моніторингу природного лісовідновлення в умовах 
різних едафотопів присвячена робота В. О. Рибака (2004). Лісові екосистеми 
заповідних територій вивчають В. В. Манюк (2005), М. Я. Музика (2005) та ін.  

Умови накопичення, трансформації енергії та фітоіндикації місцезростань у 
лісових біогеоценозах є предметом дослідження Я. П. Дідуха (2007),  
У. М. Альошкіної (2007), С. О. Гаврилова (2007), І. Г. Вишенської, А. А. Скіданової 
(2009). Вивчення питання колообігу органічної речовини в умовах Українських 
Карпат висвітлює у своїй монографії Ю. М. Чорнобай (2000). Окрім нього колообіг 
хімічних елементів, а саме: Нітрогену, Фосфору, Калію, Кальцію, Магнію у 
лісостанах Київського Полісся вивчає І. П. Бондар (2003). М. С. Якуба (2002) 
приводить дані про рух катіонів важких металів із підстилки в ґрунти біогеоценозів 
Присамар’я. На здатність до акумуляції підстилками техногенних сполук указують  
С. П. Распопіна (2003) та В. П. Ворон (2004). Всі ці праці підтверджують важливу 
роль лісової підстилки у транспортуванні хімічних елементів до ґрунту. 

Ряд учених, серед яких, Є. О. Кременецька, В. О. Свириденко (2004),  
А. О. Бондар (2005), Л. С. Киричок, О. Г. Бабіч (2004), С. О. Яковлєва-Носарь (2008), 
Н. В. Попова (2007), М. П. Козловський (2007), Н. О. Власенко (2007), М. С. Якуба 
(2002) та ін., – займаються проблемою дослідження розкладання підстилки, 
відводячи їй роль одного з головних факторів впливу на напрям ґрунтоутворюючих 
процесів та хімічного складу ґрунтів у лісовому біогеоценозі.  

На перспективність напрямку досліджень, пов’язаних із вивченням кругообігу 
речовин за участю деревної рослинності, вказують праці вчених багатьох країн світу, 
серед них: Сartner T., Cardon Z. (2004) (США), M. Menendez, O. Hernandes (2003) 
(Іспанія), M O’Connell, A Robertson (2000) (Австралія), B. Majala, G. Joshi (2005) 
(Індія), J. Liski, A. Nissinen (Фінляндія), M. Erhard (Німеччина) (2003) та багато 
інших. Отже, це питання не втрачає своєї актуальності і сьогодні. 

Аналізуючи історію розвитку наукових досліджень лісових біогеоценозів, 
можна виділити наступні напрямки, серед яких: 

1. Вдосконалення лісотипологічної класифікації з урахуванням значущості 
впливу кліматичних факторів, материнської породи та ґрунтово-гідрологічних умов 
місцезростань. 

2. Дослідження кругообігу хімічних елементів та енергії у лісових 
біогеоценозах. 

3. З’ясування ролі живих організмів, в тому числі і лісових культур, для 
процесів ґрунтогенезу.  

Всі ці напрямки тісно пов’язані між собою і однаково значущі, адже 
розкривають специфіку ґрунтогенезу та географічні закономірності його розвитку. В 
той же час ми вважаємо, що проблема ролі лісової підстилки у процесах 
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ґрунтоутворення в біогеоценозах дібров, ще недостатньо досліджена, особливо в 
умовах Черкаського регіону. Зокрема, необхідно глибше вивчити зв'язок між 
швидкістю розкладання підстилки та накопиченням мінеральних елементів у ґрунті, 
а також процесами гумусоутворення. Важливо, також, розглянути ці процеси під 
наметом насаджень, які відрізняються за типами деревостанів. 

Аналізом цих питань ми і займаємося в рамках науково-дослідної теми: 
«Рослинність як фітоіндикатор стану природних та урбосистем. Роль лісової 
підстилки у ґрунтоутворенні», що здійснюється нами на кафедрі екології 
Черкаського державного технологічного університету разом з центром родючості 
ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість». В рамках цієї теми, нами досліджено 
участь підстилки у кругообігу хімічних елементів, а також здатність підстилок різних 
типів насаджень запобігати їх вимиванню (Жицька, 2008–2010).  

Перспективність даного напрямку досліджень, в рамках раціонального 
природокористування є очевидною, адже сучасне лісовідновлення потребує 
уточнених даних щодо ґрунтово-екологічних умов як локальних так і регіональних 
територій, які піддаються антропогенній корекції та потребують сучасних 
агротехнологій. 
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РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ВЗАЄМОВПЛИВУ ФІТОЦЕНОЗУ ТА ЕДАФОТОПУ У ЛІСОВОМУ БІОГЕОЦЕНОЗІ


Черкаський державний технологічний університет


Наведено огляд наукових праць, що розкривають питання зародження та розвитку класифікації умов місцезростань, як одного з найважливіших факторів впливу на формування лісових біогеоценозів. Висвітлено погляди науковців, що підтверджують здатність деревної рослинності змінювати умови місцезростання та позитивно впливати на ґрунтоутворюючі процеси. Визначено основні етапи розвитку наукових досліджень лісових біогеоценозів, що характеризують специфіку процесу ґрунтоутворюючих процесів та географічні закономірності його розвитку.


Ключові слова: біогеоценоз, деревна рослинність, класифікація лісорослинних умов, ґрунтоутворюючі процеси. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ относительно ВЗАИМОВЛИЯНИя ФИТОЦЕНОЗА И ЭДАФОТОПА В ЛЕСНОМ БИОГЕОЦЕНОЗЕ 


Приведен обзор научных работ, которые раскрывают вопросы зарождения и развития классификации условий местопроизрастания, как одного из важнейших факторов влияния на формирование лесных биогеоценозов. А также исследования ученых, подтверждающие способность древесной растительности изменять условия местопроизрастания и позитивно влиять на почвообразующие процессы. Определены основные этапы развития научных исследований биогеоценозов, которые характеризуют специфику почвообразовательных процессов и географические закономерности их развития.


Ключевые слова: биогеоценоз, древесная растительность, классификация лесорастительных условий, почвообразующие процессы.

N. V. Zhytska, L. I. Zhytska


Cherkassy State Technological university

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCHES REGARDING INTERDEPENDENCE OF PHYTOCENOSIS AND EDAPHOTOP
IN A WOODED BIOGEOCENOSIS


The review of scientific works is resulted. It opens questions about origin and development of habitat condition classification, as one of the major influence factors on wooded biogeocenoses formation. As well as the researches of scientists, who confirm ability of forest vegetation to change habitat condition and to have positive influence on soil-building processes. The basic stages of development of scientific researches of biogeocenoses are defined, which characterize specificity of soil-building processes and geographical regularities of their development.


Keywords:  biogeocenosis, wooded vegetation, classification of forest habitat, soil-building processes.

Процесам ґрунтоутворення та їх різноманітності, залежності від впливу факторів природного середовища, провідну роль серед яких виконують, насамперед, зелені рослини, мікроорганізми та літосферні породи і мінерали, протягом усієї історії розвитку наукових досліджень взаємовпливу фітоценозу та едафотопу приділялась велика увага як зарубіжних, так і українських вчених. У своїх роботах вони довели, що завдяки активній взаємодії рослин-продуцентів, тварин-консументів, мікроорганізмів-редуцентів відбувається акумуляція поживних речовин, здійснюються процеси перетворення різних біогенних решток, неосинтез нових, стабільних поза біотою, органічних речовин, взаємодія органічних і мінеральних компонентів ґрунту, утворення колоїдних та інших органо-мінеральних сполук у едафотопах різних біогеоценозів і, в тому числі, лісовому біогеоценозі. 


Ще Г. Ф. Морозов (1930) указував на те, що існує неминучий та зворотний вплив лісу на навколишнє середовище. Розробляючи це питання, він звертав увагу на унікальну роль підстилки як фактора, що безпосередньо впливає на проходження ґрунтоутворюючих процесів. Вчений робить перші спроби класифікації лісів, але, будучи прихильником ідей В. В. Докучаєва (1949), бере за основу генетичні типи ґрунтів, що значно ускладнює завдання. На жаль, керуючись такими принципами, йому не вдається зробити її досконалою. 


Як свідчать В. П. Ткач та О. С. Мігунова (2008), вперше ґрунтові умови, (материнську породу) та зволоження в основу класифікації лісів поклав 
А. А. Крюденер. Його роботу продовжує в 20-х роках минулого століття 
Є. В. Алєксєєв. Замість материнської породи, дослідник враховує механічний склад ґрунтів, що значно спрощує запропоновану А. А. Крюденером схему. Розроблена 
Є. В. Алєксєєвим (1925) класифікація являє собою двомірну сітку, по одній осі якої розміщені групи трофності (від пісків (бори) до суглинків і чорноземів (діброви)), по іншій – групи вологості (по суходолу і по мокрому). 


Узагальнює та вдосконалює класифікацію Є. В. Алєксєєва П. С. Погребняк (1953). Він зображає її у вигляді двомірної сітки, позначаючи за допомогою буквених символів по осі абсцис – трофність ґрунтів: А (бори), В (субори), С (судіброви), 
Д (діброви), та цифрових індексів по осі ординат – гігротопи: 0 (дуже сухі), 1 (сухі), 
2 (свіжі), 3 (вологі), 4 (сирі), 5 (болота). Застосування даної класифікації в практиці лісівництва дає можливість оцінити досліджувані біогеоценози у відповідності до умов ґрунтоутворення.


Слід відзначити також праці Д. В. Воробйова (1953, 1967), який, спираючись на сітку Алєксєєва–Погребняка, розробляє свою лісівничо-екологічну класифікацію. Проте, даючи визначення «тип лісової ділянки – едатоп», він об’єднує території з подібними ґрунтово-гідрологічними умовами, абсолютно нівелюючи при цьому визначальну роль клімату. Тому класифікація Д. В. Воробйова була штучною та не придатною для використання в різних кліматичних зонах.


Доповнює та розширює класифікацію Алєксєєва–Погребняка О. Л. Бельгард (1950, 1960, 1971). Вивчаючи степові біогеоценози, він указує на необхідність врахування фактора заплавності та засолення при поєднанні лісів у групи. Тому вчений уводить трофотопи Е, F і G і диференціює трофотоп D за ступенем мінералізованості на 3 варіанти. Це значно розширює класифікаційні можливості та дає змогу проводити більш детальну оцінку ґрунтоутворюючим процесам на досліджуваних територіях.


Ідею діалектичної єдності живого покриву, який створює органічну речовину, з одного боку, та мікроорганізмів, що її мінералізують, з іншого, – розвиває 
В. І. Вернадський (1926, перевид. 1967). Він доводить існування потоків речовини та енергії, відводячи живим організмам ключову роль у їх здійсненні. Загальна сукупність останніх, за думкою ученого, являє собою найпостійнішу та наймогутнішу хімічну силу, яка діє на Землі. Розвиваючи своє вчення, 
В. І. Вернадський указує на те, що ґрунт є біокосне тіло, сформоване «косною» (неживою) частиною – породою та живою – біологічною речовиною, представленою тваринним світом і мікроорганізмами. Саме завдяки життєдіяльності останньої, він постійно формується та оновлюється.


Розвиток поглядів про взаємозв’язок живої природи та факторів середовища продовжує В. М. Сукачов (1960, 1980, 1985). Підсумком його досліджень є вперше сформульоване визначення біогеоценозу як «сукупності на відомій протяжності земної поверхні однорідних природних явищ атмосфери, гірської породи, рослинності, живого світу та світу мікроорганізмів, ґрунту та гідрологічних умов, яка має певний тип обміну речовиною та енергією, являючи собою внутрішню протирічну діалектичну єдність, що знаходиться в постійному русі та розвитку». Згідно поглядів В. М. Сукачова, рослини, тварини та мікроорганізми служать у біогеоценозі трансформаторами речовин та енергії, тоді як атмосфера, материнська порода, вода атмосфери та ґрунту є ніби первинним матеріалом для біогеоценотичного обміну.


Гостро критикуючи класифікацію Д. В. Воробйова, В. М. Сукачов, замість лісотипологічної, запропонував фітоценологічну, яка являла собою класифікацію не екосистем (типологію), а рослинних угруповань (фітоценозів). На підставі вивчення природних лісів півночі Росії, він описав та згрупував подібні типи фітоценозів у асоціації, останні – у групи асоціацій, а далі – в субформації, формації і типи рослинності. Така класифікація в той час набула широкого поширення. 


Розвиваючи біогеоценотичне вчення В. М. Сукачова М. В. Диліс (1969, 1978) іде далі, виділяючи у біогеоценозі розрізнені частини, східні за показниками структури та обміну – біогеоценотичні парцели, що мало велике значення для проведення наукових досліджень. Ігнорування парцелярного складу лісових біогеоценозів, як зазначав сам автор, може призвести не лише до неточних результатів, а іноді й взагалі до таких, які неможливо порівнювати між собою. Крім того, парцелярний аналіз має важливе значення для вирішення класифікаційних завдань.


Питанням взаємозв’язку фітоценозу та едафотопу у лісовому біогеоценозі у своїх працях, також, приділяють увагу О. А. Роде (1975, 1984), І. В. Тюрін (1965), 
С. В. Зонн (1954), В. М. Міна (1953), Л. О. Карпачевський (1977, 1983), 
А. П. Травлєєв (1961, 1968, 1972), Л. П Травлєєв (1979), А. О. Дубіна (1968, 1970, 1972), С. П. Кравков (1978), Б. М. Баландін (1976), Є. В. Рунов, Д. Ф. Соколов (1978), О. Г. Чертов (1981), підтверджуючи позитивну роль лісових порід у процесах ґрунтогенезу. Завдяки даним дослідженням було спростовано ідею негативного впливу фітоценозу на ґрунтоутворюючі процеси в лісовому біогеоценозі. Учені довели, що деревна рослинність, через підстилку, дійсно здатна змінювати фізичні властивості та хімічний склад ґрунтів. Продукти її розкладу не підкислюють ґрунтовий розчин, сприяючи розвитку підзолу, як вважалося раніше, а навпаки, – наявність значної кількості зольних елементів, що звільняються в результаті процесів деструкції органічної речовини, запобігає формуванню кислих ґрунтів та вимиванню поживних речовин. У лісових ґрунтів спостерігається процес лесиважу – механічного перенесення глинистих частин по профілю, без хімічного руйнування мінералів. 

Дослідження деструкції органічної речовини, а також біологічного кругообігу речовин та енергії в лісових біогеоценозах знаходимо в роботах А. А. Молчанова (1971), В. Я. Частухіна, М. А Ніколаєвської (1969), Л. Є. Родіна, Н. І. Базилевич (1965), М. П. Ремезова та ін. (1961, 1979), І. В. Царика (1977), В. І. Парпана (1977, 1997), Ю. М. Чорнобая (1955), Л. А. Гришиної та ін. (1990), Н. М. Цвіткової (1992), 
І. Г. Мазіної (1993), Г. Ф. Курчевої (1971). Автори підкреслюють важливу роль ґрунтової фауни у процесах гуміфікації. 


Залежність ступеня стійкості насаджень від факторів навколишнього середовища вивчають В. В. Осипов та ін. (1989), О. О. Рожков, В. Т. Козак (1989). 
В роботах даних науковців описано вплив несприятливих факторів навколишнього середовища, в тому числі й діяльності людини, на стан деревних насаджень. Показано залежність інтенсивності дії цих факторів від умов місцезростання. Виходячи з цього, розроблено рекомендації профілактичних та захисних заходів з метою оздоровлення лісів.


Підкреслюючи, що відповідність деревних порід типам лісорослинних умов має бути головним принципом штучного лісовідновлення, П. Г. Вакулюк (1989) приводить набір деревних рослин, характерних для типів лісових ділянок різних кліматичних зон України, що важливо для доцільного підбору порід працівниками лісництв. В галузі лісової типології працюють також Є. В. Архіпов (1989), 
Г. В. Гуков (1989), Д. Д. Лавриненко (1973), Є. М. Лавренко (1986). Їх роботи доповнюють та уточнюють знання науковців щодо питань лісорозведення.


В сучасній науковій літературі проблема взаємовпливу фітоценозу та едафотопу у лісовому біогеоценозі не втратила своєї актуальності. Зокрема, М. А. Голубець (2007), у своїй монографії, ґрунтовно проаналізував відомі у науковій літературі погляди на лісотипологічну класифікацію та виділив ряд завдань, які повинна вирішувати сучасна наука. Продовжують розвиток лісотипологічних поглядів 
Н. А. Білова та А. П. Травлєєв (1999, 2008), М. М. Ведмідь, С. П. Распопіна (2010). 


Вивчаючи та аналізуючи попередній багатий досвід у лісовій біогеоценології та лісорозведенні, питаннями ґрунтогенезу продовжують займатися й інші українські дослідники. Вплив лісових культур на розвиток і еволюцію чорноземів типових в умовах південно-східного лісостепу України вивчає К. Б. Новосад (2001). Залежність хімічного складу опаду дуба та липи від умов місцезростань розглядають 
Є. А Долгих та Л. М. Кавеленова (1999). Закономірності залежності формування вологості лісових ґрунтів від складу трав’яного та мохового покриву на прикладі зеленої зони м. Києва розкриває О. М. Пньовська (2008). З’ясуванням значення життєдіяльності ґрунтових водоростей у функціонуванні лісових біогеоценозів займається І. А. Мальцева (2005). Формування ґрунтів у дібровах лісостепу вивчають Б. П. Ахтирцев та ін. (2004), під наметом вільхових екосистем в умовах степової зони – О. О. Дідур (2003, 2006). Досліджуючи ґрунтоутворюючий процес у степових та лісових (липо-ясенева діброва) біогеоценозах, О. Білозуб (2009) робить висновок про позитивний вплив лісової рослинності на формування катіонообмінної здатності ґрунтів. Їх фізико-хімічні властивості під культурами бука лісового на Розточчі розглядає Р. М. Гречаник (2004), під інтродукованими та аборигенними породами на Поділлі – А. О. Бондар (1999). Моніторингу природного лісовідновлення в умовах різних едафотопів присвячена робота В. О. Рибака (2004). Лісові екосистеми заповідних територій вивчають В. В. Манюк (2005), М. Я. Музика (2005) та ін. 


Умови накопичення, трансформації енергії та фітоіндикації місцезростань у лісових біогеоценозах є предметом дослідження Я. П. Дідуха (2007), 
У. М. Альошкіної (2007), С. О. Гаврилова (2007), І. Г. Вишенської, А. А. Скіданової (2009). Вивчення питання колообігу органічної речовини в умовах Українських Карпат висвітлює у своїй монографії Ю. М. Чорнобай (2000). Окрім нього колообіг хімічних елементів, а саме: Нітрогену, Фосфору, Калію, Кальцію, Магнію у лісостанах Київського Полісся вивчає І. П. Бондар (2003). М. С. Якуба (2002) приводить дані про рух катіонів важких металів із підстилки в ґрунти біогеоценозів Присамар’я. На здатність до акумуляції підстилками техногенних сполук указують 
С. П. Распопіна (2003) та В. П. Ворон (2004). Всі ці праці підтверджують важливу роль лісової підстилки у транспортуванні хімічних елементів до ґрунту.


Ряд учених, серед яких, Є. О. Кременецька, В. О. Свириденко (2004), 
А. О. Бондар (2005), Л. С. Киричок, О. Г. Бабіч (2004), С. О. Яковлєва-Носарь (2008), Н. В. Попова (2007), М. П. Козловський (2007), Н. О. Власенко (2007), М. С. Якуба (2002) та ін., – займаються проблемою дослідження розкладання підстилки, відводячи їй роль одного з головних факторів впливу на напрям ґрунтоутворюючих процесів та хімічного складу ґрунтів у лісовому біогеоценозі. 


На перспективність напрямку досліджень, пов’язаних із вивченням кругообігу речовин за участю деревної рослинності, вказують праці вчених багатьох країн світу, серед них: Сartner T., Cardon Z. (2004) (США), M. Menendez, O. Hernandes (2003) (Іспанія), M O’Connell, A Robertson (2000) (Австралія), B. Majala, G. Joshi (2005) (Індія), J. Liski, A. Nissinen (Фінляндія), M. Erhard (Німеччина) (2003) та багато інших. Отже, це питання не втрачає своєї актуальності і сьогодні.


Аналізуючи історію розвитку наукових досліджень лісових біогеоценозів, можна виділити наступні напрямки, серед яких:


1. Вдосконалення лісотипологічної класифікації з урахуванням значущості впливу кліматичних факторів, материнської породи та ґрунтово-гідрологічних умов місцезростань.


2. Дослідження кругообігу хімічних елементів та енергії у лісових біогеоценозах.


3. З’ясування ролі живих організмів, в тому числі і лісових культур, для процесів ґрунтогенезу. 


Всі ці напрямки тісно пов’язані між собою і однаково значущі, адже розкривають специфіку ґрунтогенезу та географічні закономірності його розвитку. В той же час ми вважаємо, що проблема ролі лісової підстилки у процесах ґрунтоутворення в біогеоценозах дібров, ще недостатньо досліджена, особливо в умовах Черкаського регіону. Зокрема, необхідно глибше вивчити зв'язок між швидкістю розкладання підстилки та накопиченням мінеральних елементів у ґрунті, а також процесами гумусоутворення. Важливо, також, розглянути ці процеси під наметом насаджень, які відрізняються за типами деревостанів.


Аналізом цих питань ми і займаємося в рамках науково-дослідної теми: «Рослинність як фітоіндикатор стану природних та урбосистем. Роль лісової підстилки у ґрунтоутворенні», що здійснюється нами на кафедрі екології Черкаського державного технологічного університету разом з центром родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість». В рамках цієї теми, нами досліджено участь підстилки у кругообігу хімічних елементів, а також здатність підстилок різних типів насаджень запобігати їх вимиванню (Жицька, 2008–2010). 


Перспективність даного напрямку досліджень, в рамках раціонального природокористування є очевидною, адже сучасне лісовідновлення потребує уточнених даних щодо ґрунтово-екологічних умов як локальних так і регіональних територій, які піддаються антропогенній корекції та потребують сучасних агротехнологій.
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