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Проведено дослідження онтогенетичної структури трьох видів чагарникового ярусу в лісових екосистемах 
Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»: Calluna vulgaris (L.) Hull. – в 3-х асоціаціях, 
Vaccinium myrtillus L. – в 5-ти асоціаціях, Vaccinium vitis-idaea L. – в 4-х асоціаціях. На основі вибірки з 
12321 парціальних кущів зроблені висновки про стан ценопопуляцій. Серед вивчених нами ценопопуляцій 
у лісових екосистемах переважають мономодальні з одним піком чисельності. Ценопопуляції C. vulgaris 
були однаково неповночленними, але відрізнялися за характером вікових спектрів. Наймолодшою (індекс 
віковості ценопопуляції дорівнював лише 0,09) була ценопопуляція C. vulgaris в асоціації Pinetum callunoso-
hylocomiosum. Всі п'ять ценопопуляцій V. myrtillus при різній їх віковості мали подібні індекси 
генеративності, які знаходяться на рівні 41–54 %. Всі досліджувані ценопопуляції брусниці є 
неповночленними, мономодальними, але піки вікових спектрів знаходились в різній зоні через неоднаковий 
вік ценопопуляцій V. vitis-idaea. Переважна більшість ценопопуляцій клоноутворюючих рослин трав'яно-
чагарничкового ярусу виявилися центрованими з піком чисельності, який припадає на генеративні особини. 
 
Ключові слова: ценопопуляції рослин, онтогенетична структура, лісові екосистеми, еколого-
фітоценотичні умови, генеративність та віковість ценопопуляцій. 
 

Ценопопуляции клонообразующих кустарничковых растений лесных 
экосистем Национального природного парка «Деснянско-Старогутский» 

И.М.Коваленко 
 
Проведены исследования онтогенетической структуры трех видов растений кустарничкового яруса в 
лесных экосистемах Национального природного парка «Деснянско-Старогутский»: Calluna vulgaris (L.) Hull. 
– в 3-х ассоциациях, Vaccinium myrtillus L. – в 5-ти ассоциациях, Vaccinium vitis-idaea L. – в 4-х 
ассоциациях. На основании выборки из 12321 парциальных кустов сделаны выводы о состоянии 
ценопопуляций. Среди изученных нами ценопопуляций в лесных экосистемах преобладают 
мономодальные с одним пиком численности особей. Ценопопуляции C. vulgaris были одинаково 
неполночленными, но отличались по характеру возрастных спектров. Молодой (индекс возрастности 
ценопопуляции равнялся лишь 0,09) была ценопопуляция C. vulgaris в ассоциации Pinetum callunoso-
hylocomiosum. Все пять ценопопуляций V. myrtillus при разной их возрастности имели подобные индексы 
генеративности, которые находились на уровне 41–54 %. Все исследуемые ценопопуляции брусники 
являются неполночленными, мономодальными, но пики возрастных спектров находились в разной зоне 
из-за неодинакового возраста ценопопуляций V. vitis-idaea. Преимущественное большинство 
ценопопуляций клонообразующих растений травянисто-кустарничкового яруса оказались 
центрированными с пиком численности, приходящимся на генеративные особи.  
 
Ключевые слова: популяции растений, онтогенетическая структура, лесные экосистемы, эколого-
фитоценотические условия, генеративность и возрастность ценопопуляций. 
 

Coenopopulations of clone forming subshrub plants in forest ecosystems of 
Desnyansko-Starogutsky National Nature Park 

I.M.Kovalenko 
 
Ontogenetic pattern of three species of subshrub layer in forest ecosystems of Desnyansko-Starogutsky National 
Nature Park has been studied: Calluna vulgaris (L.) Hull. – in 3 associations, Vaccinium myrtillus L. – in 5 
associations, Vaccinium vitis-idaea L. – in 4 associations. The conclusions on status of cenopopulations have 
been made based on a sample of 12.321 partial bushes. Monomodal cenopopulations with one population peak 
prevail among the investigated cenopopulations in forest ecosystems. Cenopopulations of C. vulgaris were 
equally not full-membered, but differed in the nature of age spectra. Coenopopulation of C. vulgaris was the 
youngest one (the aging index of cenopopulation is 0.09 only) in the association of Pinetum callunoso-
hylocomiosum. All five populations of V. myrtillus with the different aging indices had the similar indices of 
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generativity at the level of 41–54 %. All of the investigated cenopopulations of cowberries were not full-
membered, monomodal, but peaks of the age spectra were in different areas because of different age of 
populations of V. vitis-idaea. The vast majority of coenopopulations of clone forming plants of grass and subshrub 
layer have turned out to be the centered ones with the population peak, which accounts for generative species. 
 
Key words: plant cenopopulations, ontogenetic pattern, forest ecosystems, ecological and phytocoenotic 
conditions, generativity and aging of cenopopulations. 
 
Вступ 
Північний схід України – це один з заліснених регіонів України, де лісові екосистеми виступають 

у двох важливих значеннях: центри біорізноманіття та джерела деревини і ряду недеревних ресурсів. 
Вивчення стану рослинних ресурсів є одним із пріоритетних напрямків ботанічних досліджень. В 
літературі досить часто зустрічаються результати проведення досліджень онтогенетичної структури 
ценопопуляцій рослин (Асташенков, 2010; Климишин, Слободян, 1983; Тимошок, Паршина, 1992). 
Разом з тим автори обмежуються, зазвичай, констатацією того факту, яка саме онтогенетична 
структура мала місце, і не розглядають особливості її трансформації. Метою нашої роботи було 
показати, що онтогенетична структура ценопопуляцій рослин трав'яно-чагарничкового ярусу є 
мобільною, реагує на зміни середовища проживання під наметом ярусу дерев і може 
використовуватися як індикатор стану самих ценопопуляцій, а також лісових екосистем в цілому. 

 
Методика 
Дослідження проводили в угрупованнях широколистяних лісів на півночі Сумської області на 

території Національного природного парку (НПП) «Деснянсько-Старогутський». Об’єктами 
дослідження виступали ізольовані локальні ценопопуляції трьох видів – представників чагарничкового 
ярусу: Calluna vulgaris (L.) Hull., Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L., які є характерними для широко 
поширених типів лісу в регіоні. Онтогенентичні особливості цих видів вивчалися протягом 
вегетаційних періодів 2004–2015 років. В роботі застосовувалися загальноприйняті методики 
проведення популяційних досліджень (Злобин, 2009). Вікові спектри складено на підставі аналізу 
вибірки з 393 парціальних кущів Calluna vulgaris з трьох асоціацій; 7173 парціальних кущів Vaccinium 
myrtillus з п'яти асоціацій; 4755 парціальних кущів Vaccinium vitis-idaea з чотирьох асоціацій. Для 
характеристики онтогенетичного стану ценопопуляцій досліджуваних видів використовували 
онтогенетичні індекси – старіння (Iстар.), генеративності (Iгенер.), віковості (Iвіков.), відновлення (Iвіднов.) 
(Коваленко, 2005). Аналіз змін онтогенетичної структури досліджених ценопопуляцій проводили із 
урахуванням даних стосовно особливостей еколого-фітоценотичних умов місцезростань. 

Фітоценотичну характеристику рослинних угруповань, де були виявлені ценопопуляції (табл. 1), 
складено на основі більше ніж 50 особистих геоботанічних описів та літературних даних (Панченко, 
2013; Соломаха, 2008). Для виявлення екологічних особливостей угруповань (табл. 2) були 
використані екологічні шкали Я.П.Дідуха (Didukh, 2011). На підставі фітоіндикації визначали наступні 
режими едафотопу – водний (Hd); кислотний (Rc); азотний (Nt); аерації (Ae), а також такі режими 
кліматопу, як терморежим (Tm) та освітленість (Lc). 

  
Результати та обговорення 
Досліджені рослинні угруповання належать до кількох асоціацій і входять до складу штучних 

насаджень, що утворилися в результаті відновлення після активного господарського використання. В 
табл. 1 представлені їх певні фітоценотичні особливості. 

Екологічні умови місцеіснувань, де проводилися дослідження ценопопуляцій, наведені в табл. 2. 
Всі вони відповідають умовам свіжого лісо-лучного зволоження, приурочені до кислих ґрунтів (ph=4,5–
5,5), достатньою мірою аерованих. В найбільш багатих на мінеральний азот місцезростаннях 
сформувалися угруповання, що належать до асоціацій Betuleto-Pinetum callunoso-myrtillosum, 
Querceto-Pinetum callunoso-hylocomiosum, Pinetum myrtilloso-hylocomiosum, Querceto-Pinetum 
vaccinioso-myrtillosum; в найбідніших – угруповання асоціацій Betuletum molinio-myrtillosum, Pinetum 
vaccinioso-myrtillosum, Betuleto-Pinetum vaccinioso-myrtillosum. Інтенсивність освітлення варіювало від 
5,1–5,5 балів (асоціації Pinetum callunoso-hylocomiosum, Pinetum myrtilloso-hylocomiosum, Querceto-
Pinetum myrtillosum) до 6,0–6,4 (асоціації Pinetum molinioso-myrtillosum, Betuleto-Pinetum vaccinioso-
myrtillosum, Pinetum vaccinioso-hylocomiosum). 
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Таблиця 1. 
Фітоценотичні особливості рослинних угруповань 
 

Назва асоціації Склад 
деревостану 

Зімкненість 
деревостану 

Середня 
висота 

деревостану, 
м 

Середнє 
проективне 

покриття 
домінантів 
трав’яно-

чагарничкового 
ярусу, % 

Calluna vulgaris 
Betuleto-Pinetum callunoso-
myrtillosum 8С2Б 0,5 20 30 

Pinetum callunoso-hylocomiosum 10С+Б 0,5 21 25 
Querceto-Pinetum 
callunoso-hylocomiosum 9С1Д 0,4 18 35 

Vaccinium myrtillus 
Pinetum myrtilloso-hylocomiosum 10С+Д 0,6 25 40 
Pinetum molinioso-myrtillosum 10С 0,4 23 60 
Querceto-Pinetum myrtillosum 7С3Д 0,7 18 50 
Betuletum molinio-myrtillosum 8Б2С 0,5 20 55 
Betuleto-Pinetum franguloso-
myrtillosum 7С3Б+Д 0,8 21 45 

Vaccinium vitis-idaea 
Pinetum vaccinioso-myrtillosum 10С+Б 0,4 22 40 
Betuleto-Pinetum vaccinioso-
myrtillosum 6С4Б 0,6 24 45 

Querceto-Pinetum vaccinioso-
myrtillosum 8С2Д+Б 0,7 25 50 

Pinetum vaccinioso-hylocomiosum 9С1Д 0,6 21 40 
 
При співставленні екологічних амплітуд досліджуваних видів (рис. 1) з екологічними умовами 

фітоценозів виявляється, що оптимальними для всіх видів є водний режим і терморежим. Для 
Vaccinium myrtillus критичними показниками є кислотність ґрунту (більше потреби) і недостатня 
аерованість. Для Calluna vulgaris – занадто кислі ґрунти і занизька освітленість фітоценозу. 
Ценопопуляції Vaccinium vitis-idaea майже за всіма параметрами знаходяться в оптимальних умовах, 
за виключенням занадто високої освітленості. 

Тривалість повного онтогенезу Calluna vulgaris (L.) Hull., як і всіх представників Ericaceae, важко 
піддається визначенню, оскільки протягом життєвого циклу за рахунок вегетативного розмноження 
відбувається постійне омолоджування парціальних кущів. У онтогенезі вересу виділяють чотири 
основні фази – латентний період, передгенеративний, генеративний, післягенеративний (Gimimgham, 
Gilliam, 1972). Детальніша періодизація життєвого циклу вересу вперше була виконана Ю.А.Злобіним і 
М.А.Храмченком (Злобин, Храмченко, 1963), які в його онтогенезі виділили 10 етапів. Як показали 
наші дослідження, на обстеженій території ценопопуляції C. vulgaris були неповночленними (ані 
проростки, ані субсенільні парціальні кущі не були жодного разу зареєстровані), але відрізнялися за 
характером вікових спектрів (табл. 4). Парціальні кущі C. vulgaris, старіші 15 років, вже практично не 
дають паростків і не підтримують відновлювальний процес у ценопопуляції (Kayll, Gimimgham, 1965), 
тому генеративне розмноження і приживання проростків для ценопопуляцій вересу дуже важливі. 
Цікаво, що хоча в усіх трьох ценопопуляціях індекс генеративності був високим – на рівні 50–70 %, 
захоплення території відбувалося лише за рахунок вегетативного розростання.  
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Таблиця 2.  
Екологічні особливості рослинних угруповань 
  

 Фітоіндикаційні показники екологічних режимів* 
Назва асоціації Hd Rc Nt Ae Tm Lc 

Calluna vulgaris 
Betuleto-Pinetum callunoso-myrtillosum 11,7 6,2 5,0 6,4 7,9 5,8 
Pinetum callunoso-hylocomiosum 11,6 5,7 4,8 6,2 7,5 5,5 
Querceto-Pinetum 
callunoso-hylocomiosum 11,8 6,3 5,2 6,2 8,0 5,6 

Vaccinium myrtillus 
Pinetum myrtilloso-hylocomiosum 12,3 5,7 5,2 7,0 7,6 5,1 
Pinetum molinioso-myrtillosum 12,6 5,7 4,2 6,7 7,5 6,4 
Querceto-Pinetum myrtillosum 12,0 5,6 4,8 6,8 7,3 5,3 
Betuletum molinio-myrtillosum 12,3 5,6 4,1 6,8 7,8 6,4 
Betuleto-Pinetum franguloso-myrtillosum 12,7 5,3 5,0 6,7 7,6 6,1 

Vaccinium vitis-idaea 
Pinetum vaccinioso-myrtillosum 12,0 4,8 4,2 7,5 6,7 5,7 
Betuleto-Pinetum vaccinioso-myrtillosum 12,0 5,1 4,0 7,1 7,1 6,0 
Querceto-Pinetum vaccinioso-myrtillosum 12,0 5,3 5,9 7,3 7,3 5,9 
Pinetum vaccinioso-hylocomiosum 12,3 5,0 4,3 7,3 7,0 6,3 
 

Примітка: * – Умовні позначення екологічних режимів наведені в розділі «Методика». 
 
 

  
 Calluna vulgaris Vaccinium myrtillus 

 

 
Vaccinium vitis-idaea 

 
Рис. 1. Екологічні амплітуди досліджуваних видів 
 
Порівняльний аналіз показує, що онтогенетична структура ценопопуляцій вересу залежить від 

особливостей середовища існування. Ценопопуляція II знаходиться в стані становлення в сукцесійно 
молодому лісовому фітоценозі на місці колишніх посадок сосни. Для цієї ценопопуляції властиве 
швидке розростання, що проявляється в найнижчому індексі віковості (0,09). Лімітуючим фактором 
для даної ценопоуляції виступає занизька освітленість і досить висока кислотність ґрунту. На відміну 
від цього, ценопопуляції І і ІІІ знаходяться в лісових екосистемах, вік деревостану яких 60–70 років. Ці 
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ценопопуляції мають високі індекси віковості (1,61–1,72) і пов'язані з кінцевими ланками сукцесійного 
ряду лісових угруповань. Вони подібні за онтогенетичною структурою та не мають істотних 
відмінностей в характері середовища існування. Критичними екологічними факторами для них є вміст 
у ґрунті азоту (вище оптимального рівня) і його кислотність (менш оптимальної). Можна вважати, що 
через загальний характер лісових фітоценозів регіону верес у них не стане масовим видом в трав'яно-
чагарничковому ярусі, але позиція його в них досить міцна, чому сприяє висока засухо- і 
морозостійкість вересу в сполученні з пластичністю його морфоструктури (Grubb, 1992). 

 
Таблиця 4.  

Характеристика ценопопуляцій Calluna vulgaris в лісових асоціаціях НПП «Деснянсько-
Старогутський» 
 

Ценопопуляції Кількість парціальних кущів, % Iвідно. Iстар. Iгенер. Iвіков. p j im v g1 g2 g3 ss s 
I (Betuleto-Pinetum 
callunoso-myrtillosum) - - 6,1 17,3 17,3 21,4 22,4 - 15,3 23,5 37,8 61,2 1,61 

II (Pinetum callunoso- 
hylocomiosum) - 2,6 17,1 29,1 21,4 25,6 3,4 - 0,9 48,7 4,3 50,4 0,09 

III (Querceto-Pinetum 
callunoso-hylocomiosum) - - 6,7 13,5 15,7 29,2 24,7 - 10,1 20,2 34,8 69,7 1,72 

 
Примітки. Для кожної ценопопуляції дослідженого виду наводиться порядковий номер, а в 

дужках назва рослинного угруповання, до складу якого вона входить. Вікові групи: p – проростки, j – 
ювенільні, im – іматурні, v – віргінільні, g – генеративні, ss – субсенільні, s – сенільні. 

 
Періодизація онтогенезу Vaccinium myrtillus L. вперше виконана Ю.А.Злобіним (1961), але вона 

була проведена тільки для парціальних кущів вегетативного походження. Як показало наше 
дослідження, на обстеженій території проростки V. myrtillus не були зареєстровані (табл. 5).  
 

Таблиця 5.  
Характеристика ценопопуляцій Vaccinium myrtillus в лісових асоціаціях НПП 

«Деснянсько-Старогутський» 
 

Ценопопуляції Кількість парціальних кущів, % Iвіднов. Iстар. Iгенер. Iвіков. p j im v g1 g2 g3 ss s 
I (Pinetum myrtilloso-
hylocomiosum) - - 5,4 24,8 10,2 15,9 15,6 23,7 4,4 30,2 43,8 41,7 1,45 

II (Pinetum molinioso- 
myrtillosum) - 6,7 16,7 20,2 17,5 16,7 13,2 - 9,1 43,6 22,3 47,4 0,51 

III (Querceto-Pinetum 
myrtillosum) - 6,6 13,1 10,1 15,6 17,6 20,7 16,3 - 29,7 37,1 53,9 1,25 

IV (Betuletum molinio-
myrtillosum) - 6,3 12,6 20,1 18,9 20,1 15,5 6,6 - 38,9 22,0 54,4 0,57 

V (Betuleto-Pinetum 
franguloso-myrtillosum) - 5,1 13,0 21,5 19,8 19,6 12,8 8,1 - 39,6 20,9 52,3 0,53 

 
Це характерна для чорниці риса, властива їй і в інших частинах ареалу. Вона пов'язана з 

поїданням ягід чорниці тваринами лісових екосистем і відсутністю у V. myrtillus ґрунтового банку 
насіння (Welch et al., 2000). Плодоносять парціальні кущі 4–7-го літнього віку, але Е.А.Мазною 
(Мазная, Лянгузова, 1999) було встановлено, наприклад, що життєздатні насінини чорниці не 
проростають у темряві, до того ж вимагають тривалої холодної стратифікації. Значно знижується 
плодоносіння V. myrtillus й при сполученні теплої зими з холодною весною (Selas, 2000).  

Всі п'ять досліджених ценопопуляцій V. myrtillus при різній їх віковості мали подібні індекси 
генеративності, які знаходяться на рівні 41–54 %. Переважали генеративні парціальні кущі. В той же 
час в тайговій зоні в ценопопуляціях чорниці, як правило, переважають ювенільні та віргінільні 
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особини. Найвищий індекс відновлювання був зареєстрований нами для ценопопуляції V. myrtillus в 
асоціації Pinetum molinioso-myrtillosum, що відповідає твердженню Б.Мошинської (Moszińska, 1985) про 
те, що екологічний оптимум чорниці лежить в лісах із молінією. За даними фітоіндикації це достатньо 
аеровані свіжі ліси з кислими ґрунтами.  

 Аналіз онтогенетичних спектрів V. myrtillus показав, що ценопопуляції ІІ, ІV, V подібні між собою, 
а саме мають низький індекс віковості (0,51–0,57). Це, безумовно, як і у випадку з вересом, пов'язано з 
сукцесійним віком лісових екосистем, в яких деревостан має вік не більше 30–35 років. На їх 
сукцесійну молодість вказує і наявність берези. Онтогенетичні спектри досліджених ценопопуляцій 
подібні. Разом з тим, ценопопуляція ІІ знаходиться на найпочатковішій фазі становлення: у неї не 
тільки найнижчий індекс віковості, але і найнижчий індекс генеративності (47,4). На відміну від 
розглянутих вище, ценопопуляції І і ІІІ мають найвищий індекс віковості (1,25–1,45) і пов'язані зі 
старими лісовими екосистемами з віком деревостану понад 60 років. Ґрунти таких місцезростань 
мають найбільш високий вміст азоту (4,8–5,2). Критичним екологічним фактором для розвитку 
ценопопуляцій чорниці є кислотність ґрунту (вона відхиляється від оптимуму на 16,9–16,2 %). 

При антропогенних впливах на ліс у ценопопуляціях V. myrtillus знижується число генеративних 
парціальних кущів у два рази, і кущі стають дрібнішими (Астрологова, 1989). У Карпатах ценопопуляції 
чорниці в основному нормального типу, одновершинні з піком на віргінільних особинах. При 
антропогенних навантаженнях у ценопопуляціях пік з віргінільних особин зміщувався на сенільні. У 
цих умовах зростала роль вегетативного розмноження. У альпійському поясі Карпат ценопопуляції 
молоді, неповночленні, генеративне розмноження майже відсутнє (Слободян, 1984). У південно- 
тайгових лісах до 50% парціальних кущів у ценопопуляціях чорниці знаходяться в 
передгенеративному стані. Зазнає змін онтогенетичний склад ценопопуляцій чорниці й під впливом 
випасання (Царик, 1984). Онтогенетичний склад ценопопуляцій V. myrtillus взагалі дуже пластичний. 
Це призводить до того, що навіть на північній межі ареалу ценопопуляції досить стійкі, хоча в них 
переважають вегетативні й сенільні рослини (Деева, 1990). 

Періодизація онтогенезу Vaccinium vitis-idaea L. вперше була запропонована І.Г.Серебряковим і 
М.Б.Чернишовою (Серебряков, Чернышова, 1955). Дослідженням онтогенезу цього виду також 
займався Е.Е.Тимошок (Тимошок, Паршина, 1992). В основних типах лісу південної тайги за даними 
Н.Ю.Чиркової і Т.Л.Єгошиної (Чиркова, Егошина, 2007) у брусниці базовий онтогенетичний спектр 
неповночленний, двовершинний, в якому максимуми припадають на віргінільні й субсенільні особини. 
Під час наших досліджень на територіїї НПП «Деснянсько-Старогутський» в ценопопуляціях брусниці 
проростки та ювенільні рослини виявлені не були, також були відсутні сенільні парціальні кущі. Всі 
чотири ценопопуляції брусниці є неповночленними, мономодальними, але піки вікових спектрів 
знаходились в різній зоні через неоднаковий вік ценопопуляцій V. vitis-idaea. Індекс генеративності був 
найнижчим у наймолодшій ценопопуляції і підвищувався із збільшенням віковості. Зазвичай оптимум 
плодоношення брусниці пов'язаний із сосняками-брусничниками (Козюк, 1999).  

 
Таблиця 6.  

Характеристика ценопопуляцій Vaccinium vitis-idaea в лісових асоціаціях НПП 
«Деснянсько-Старогутський» 
 

Ценопопуляції Кількість парціальних кущів, % Iвіднов. Iстар. Iгенер. Iвіков. p j im v g1 g2 g3 ss s 
І (Pinetum vaccinioso-
myrtillosum) - - 14,0 20,1 22,2 14,8 19,9 8,2 - 34,9 28,1 56,9 0,81 

ІІ (Betuleto-Pinetum 
vaccinioso-myrtillosum) - - 9,3 20,1 30,4 30,3 7,8 1,9 - 29,4 9,9 68,7 0,34 

ІІІ (Querceto-Pinetum 
vaccinioso-myrtillosum) - - 23,0 26,9 20,9 19,2 9,9 0,1 - 49,9 10,0 49,9 0,20 

ІV (Pinetum vaccinioso- 
hylocomiosum) - - 5,8 10,5 18,2 26,2 20,2 19,2 - 16,3 39,3 64,5 2,41 

  
Ценопопуляції V. vitis-idaea І, ІІ, ІІІ пов'язані з молодими лісовими фітоценозами, вік деревостану 

в яких не перевищує 30–40 років. Відповідно, їм притаманний найнижчий індекс віковоcті (0,2–0,81) 
(табл. 6). На відміну від цього ценопопуляція ІV має індекс віковості майже в 3 рази вищий (2,41). Вона 
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розвивається в рослинному угрупованні, що характеризується стиглим деревостаном. Про зміни 
структури ценопопуляцій брусниці через сукцесійно-вікові зміни деревостану раніше вже йшлося в 
літературі (Бурдюнене, 1987). Разом з тим в клімаксових угрупованнях південної Карелії 
онтогенетичний склад ценопопуляцій різних місцезростань стабільний при середньому віці 
парціальних кущів у 2,2–2,9 роки (Пааль, Пааль, 1989).  

Деякі відмінності в онтогенетичних спектрах ценопопуляцій І–ІІІ відображають різну кислотність 
ґрунту (від 4,8 до 5,3). Неоптимальна кислотність порушує поглинання мінеральних речовин з ґрунту, 
що веде до зниження життєвого стану рослин, зміни темпів проходження етапів онтогенезу і, 
відповідно, структури популяцій. Крім того, ценопопуляція ІІІ приурочена до лісового масиву з більш 
високим вмістом азоту в ґрунті (5,9).  

У цілому, більшість досліджених ценопопуляцій клоноутворюючих рослин трав'яно-
чагарничкового ярусу лісових угруповань НПП «Деснянсько-Старогутський» можна віднести до 
молодих, лише деякі – перехідні (для них характерні найвищі значення індексу старіння). Певна 
однорідність вікового складу ценопопуляцій визначається самою природою онтогенетичних спектрів. 
Це визнавалося і представниками московської демографічної школи: Л.Б.Заугольнова (1987, с. 23) 
писала, що «у віковому розвитку більшості видів рослин не виявляється будь-якого чіткого зв'язку зі 
змінами зовнішніх умов: у більшості випадків перехід у наступний віковий стан пов'язаний із 
здійсненням генетично закріпленої програми індивідуального розвитку». Про оборотні зміни 
онтогенетичних спектрів (повернення ценопопуляції до вихідного стану) рослин Карпат писали також 
В.Г.Кияк, Ю.І.Кобнєв та Н.І.Сварнях (1991). У сформованих угрупованнях, як правило, ценопопуляції 
рослин мають інвазійну або нормальну структуру і часто неповночленні. Це спостерігається не лише в 
лісах, але й в інших типах фітоценозів (Вахрушева, Мишнев, 1988; Жиляев, 1987; Кияк, 1985; 
Коржинский, 1987; Малиновський, Царик, 1991; Каплан, Полякова, 1998). Стабільність 
онтогенетичного спектру – кращий показник адаптованості ценопопуляції до даних умов зростання 
(Климишин, Слободян, 1983). 

 
Висновок  
Серед вивчених 12-ти ценопопуляцій клоноутворюючих рослин трав'яно-чагарничкового ярусу у 

лісових екосистемах НПП «Деснянсько-Старогутський» переважають мономодальні з одним піком 
чисельності (за винятком двох ценопопуляцій V. myrtillus). Для переважної більшості ценопопуляцій пік 
чисельності припадає на парціальні кущі генеративної вікової групи. Певна частина ценопопуляцій 
(37% від загальної кількості) характеризується лівосторонніми спектрами з домінуванням парціальних 
кущів передгенеративного стану. Особливістю досліджених лісових фітоценозів є відсутність 
ценопопуляцій із правосторонніми спектрами, з переважанням субсенільних і сенільних рослин. 
Відповідно до класифікації Т.А.Работнова (Работнов, 1951) 58% досліджених ценопопуляцій можна 
вважати інвазійними, а 42% – нормальними. Для ценопопуляцій C. vulgaris критичними факторами 
виступають кислотність і вміст азоту в ґрунті, а також занизька освітленість. Критичним екологічним 
фактором для ценопопуляцій V. myrtillus є кислотність ґрунту, найбільші розбіжності між 
оптимальними і реальними показниками зафіксовані в ценопопуляціях №1 і 3 з асоціацій Pinetum 
myrtilloso-hylocomiosum і Querceto-Pinetum myrtillosum. Для V. vitis-idaea критичним фактором також 
виступає зависока кислотність ґрунту, яка негативно впливає на життєвий стан рослин і популяцій в 
цілому.  
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