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Анотація. Наведено результати вивчення поширення коренів та 

охарактеризовано особливості формування кореневої системи сосни звичайної 

в насадження Українського Полісся. 
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Abstract. The results of the study of the spread of roots and describes features of 

the formation of the root system of pine plantations in the Ukrainian Polissya. 
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Вступ. У деревних рослин, крім фізіологічно активних корінців, існує 

велика кількість скелетних. Окрім того, що скелетними і провідними коренями 

виконуються механічні функції і передається пасока у надземні органи, у них 

також відкладаються запасні асимілянти. Коріння з великим запасом поживних 

речовин забезпечує безперервний та інтенсивний ріст всмоктувальних корінців. 

У результаті цього надземні органи одержують достатньо необхідних для росту 

елементів живлення. Отже, одним із суттєвих факторів, який підвищує 

фотосинтетичну активність листя, є наявність у рослин могутньої кореневої 

системи [1, 2]. 



Сосна звичайна завдяки високій пластичності кореневої системи належить 

до виняткових лісотвірних деревних порід у екстремальних умовах 

місцезростання. В межах одного лісорослинного району вона здатна 

утворювати насадження як на відносно багатих сірих лісових, так і на бідних 

піщаних або кам’янистих ґрунтах, на перезволожених торфовищах та сухих 

пісках. Залежно від родючості ґрунту і ступеня його зволоження, сосна може 

формувати або поверхневу кореневу систему, у якій стрижневий корінь 

виражено слабо, або глибинну, з добре вираженим стрижневим коренем. Так, 

М.І. Калініним [3] було зафіксовано кореневу систему сосни звичайної, яка 

досягала глибини 4,5 м. 

Результати. Обговорення і аналіз. Нашими дослідженнями було 

встановлено, що у 16-річному насадженні складом 10Сз у свіжих борах 

коренева система являє собою комбінацію з поверхневого та стержневого типів 

кореневих систем. 

У верхніх шарах ґрунту (глибиною до 40 см), які є відносно багатими, 

розвинена яскраво виражена поверхнева коренева система, причому досить 

потужна. Наявний також і стрижневий корінь, що поширюється вглиб до 1,0-

1,2 м. Але на всій його протяжності значного горизонтального розгалуження не 

спостерігається. Тобто сосна за даних умов розвинула комбіновану кореневу 

систему. Аналогічна будова кореневих систем спостерігається і у 27-річному 

насадженні у свіжих борах. 

Слід додати, що розкопана на пробній площі коренева система дерева 

сосни характеризується наявністю добре розвиненого стрижневого кореня, який 

проникає на глибину понад 2,0 м, та ще двох також добре розвинених якірних 

коренів, які горизонтально поширюються у діаметрально протилежних 

напрямках на відстань до 2,5-2,7 м. Таким чином, у борових умовах сосна до 

віку 70 років розвиває комбіновану кореневу систему, яка складається зі 

стрижневого кореня та кількох якірних, що утворилися від бокових. Очевидно, 

такий розвиток пов’язаний із існуючою напругою стосовно наявності елементів 

живлення у борах. 



Стосовно суборових умов, то тут ситуація дещо інша. На пробних площах, 

закладеній у свіжих суборах, коренева система характеризується слабким 

розвитком стрижневого кореня, але дуже розвинутими якірними коренями, 

яких нараховується п’ять штук, і які поширюються в бік міжрядь на відстань до 

2,5-3,0 м, а у ряду – на відстань до 1,3-1,5 м. 

Що стосується насаджень у надмірно зволожених типах лісорослинних 

умов, то для них не вказується поширення у ряду та міжрядді, оскільки ці 

насадження природного походження. 

Під час дослідження соснових насаджень у перезволожених умовах було 

встановлено, що модельні дерева віком 60 років утворили специфічну 

триярусну кореневу систему. Перший ярус коренів розташований на глибині 

20-25 см. Вік цих коренів 45-50 років. Нижче, на глибині 40-60 см, 

розташовується другий ярус коренів, вік яких – 50-60 років. Ще нижче, на 

глибині близько 1,0 м, розташований третій ярус коренів, які виявилися 

наймолодшими – вік цих коренів 25-35 років. 

Поширення фізіологічно активного коріння також мало свою специфіку. 

Найбільше фізіологічно активного коріння відходило від провідних коренів 

першого ярусу. Від коренів другого ярусу фізіологічно активних відходило 

значно менше і, причому, більше їх було не на глибині розташування скелетних 

коренів (40-60 см), а дещо вище – на глибині 10-40 см. Що стосується коренів 

третього ярусу, які знаходяться на глибині 1,0 м, то тут не було виявлено 

жодного живого корінця з діаметром менше 2,0 мм. Наявні тонкі корінці 

відмерлі, хоча самі скелетні корені ще живі (але вже мають ознаки поступового 

загнивання). 

На нашу думку, така специфічна будова кореневої системи пов’язана у 

першу чергу з осушувальною меліорацією даної ділянки (ця пробна площа 

закладена на ділянці після регульованої двосторонньої меліорації) та у 

подальшому з її повторним заболоченням (що особливо вплинуло на дерева 

саме на цій пробній площі, оскільки вона була закладена на відстані 10 м від 

осушувального каналу). Таке припущення випливає з віку коренів третього 



ярусу – 25-35 років, тобто вони з’явились після створення осушувальної сітки 

під час проведення експериментів з одно- та двостороннім осушенням [5]. 

Після зменшення рівня ґрунтових вод та поліпшення аерації ґрунту корені 

почали поширюватись вглиб, а після припинення доглядів за осушувальною 

сіткою та викликаного цим повторного заболочення, стали відмирати. 

Під час розкопування кореневої системи модельного дерева віком 90 років 

(висота 16,0 м, діаметр на висоті 1,3 м – 22,5 см) на пробній площі, яка також 

закладена на відстані 10 м від осушувального каналу, на ділянці після 

двостороннього осушення такої специфічної будови кореневої системи 

виявлено не було. У цьому випадку коренева система виявилась яскраво 

виражено поверхневою, причому поширювалась вглиб лише до 40 см. Слід 

відмітити, що така незначна глибина поширення коренів пов’язана, очевидно, з 

високим рівнем ґрунтових вод, що у свою чергу викликано близьким 

розташуванням дерева біля осушувального каналу (10 м).  

Аналогічною виявилась будова кореневої системи дерева сосни віком 90 

років у тому ж самому виділі, але на відстані 80 м від осушувача. Єдиною 

відмінністю було те, що корені сягали глибини 1,0 м (на глибині 1,1-1,2 м було 

зафіксовано рівень ґрунтових вод). 

На нашу думку, наявність специфічної будови кореневої системи у дерева 

віком 60 років, порівняно з кореневою системою 90-річного дерева, пов’язана із 

різницею у віці насаджень. Адже на осушення заболочених земель активніше 

реагують молодші деревостани і значно гірше – старші. Насадженню де 

виявлено триярусну кореневу систему, на момент початку меліоративних робіт 

було близько 20 років, тоді як іншому насадженню майже 50 років. Цілком 

очевидно, що активніше відкликалися на поліпшення умов для росту і розвитку 

кореневі системи дерев 20-річного, ніж 50-річного віку. 

Висновки: Коренева система сосни в основному залежить від типу 

ґрунтів. На піщаних ґрунтах, зазвичай вона, крім глибинних стрижневих 

коренів, утворює численні поверхневі та якірні. У перезволожених умовах у неї 

формуються переважно бокові поверхневі або ярусні корені. На занедбаних 



землях, які не використовуються або непридатні для сільського господарства, 

сосна інтенсивно розвиває коріння у верхніх горизонтах ґрунту, Після того, як 

її корені освоїли верхній родючий шар ґрунту, вони заглиблюється в нижні 

шари. Внаслідок слабкого обміну повітря цей процес відбувається досить 

повільно [1]. У цілому формування сосною поверхневої кореневої системи 

призводить до раннього змикання коренів і зменшення запасів продуктивної 

вологи у ґрунті, що особливо негативно проявляється у роки з недостатньою 

кількістю опадів. 
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