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Аналіз наукової літератури дає підстави відмітити, що проблемам вивчення лісів приділяється достатньо уваги.
У історичному аспекті за період 1850-1980 рр. можна виділити два різні за напрямками досліджень етапи – флористикосистематичний та еколого-ценотичний.
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Робота є фрагментом НДР «Екологічні принципи відновлення і створення захисних лісів в степу, їх роль в
підвищенні родючості ґрунтів» (номер державної реєстрації теми № 0112U000191).

Джерельна база з історії вивчення лісів в Україні засвідчує, що вивчення рослинного світу,
зокрема лісових рослин регіону, почалося ще в середині-кінці ХІХ століття [22, 26]. Але
цілеспрямоване вивчення лісів на той час не проводилось у зв’язку з відсутністю коштів і
зацікавленості державних служб. В основному це були дослідження ботанічного плану, де
розглядались і рослини, що зростають в лісах. Ці дослідження пов’язані з академічними
експедиціями, організованими Російською Академією наук [3, 4]. Їх результати послужили
основою для багатьох наступних робіт та флористичних зведень.
Аналіз основних робіт із вивчення лісів у історичному аспекті за період 1950-1980 рр.
дозволяє нам виділити за спрямованістю досліджень два основні етапи: перший – середина-кінець
ХIХ – початок ХХ ст. (до 30-х рр.); другий – 30-80-ті рр. ХХ ст.;
Перший етап. У минулому рослинний світ Полтавщини описується як край величезних
лісових масивів та ковилових степів з заростями чагарників [22, 26, 29, 34]. В описові населених
пунктів Полтавщини, складеному в 1728 році, згадується про великі дубові, кленові, грабові і
липові ліси по берегах річок Ворскли і Коломака [22]. Перший опис лісів Полтавської губернії був
зроблений М.І. Арендаренком [4] і пізніше опублікований А.В. Богдановичем (1877) [22, 26].
Значний флористичний матеріал стосовно Полтавської губернії знаходимо в роботі
«Труды комиссии при Киевском университете Св. Владимира для описания губерній Киевского
ученого округа». Вона була першим звітом про результат експедиції зазначеної комісії з 1849 по
1895 рр. І перш за все це стосується наукових розвідок Є.Р. Траціфеттера [22, 26].
В.В. Монтрезор, І.К. Пачоський, М.В. Цингер та І.І. Шмальгаузен подали флористичні
списки видів рослин і для кожного з них вказують конкретні місця їх зростання з наведенням
екотопу, де був зібраний вид [33, 36, 42]. В.В. Докучаєв [10-13] з експедицією провів перше
дослідження сірих лісових ґрунтів Полтавщини. У складі експедиції брали участь учні В.В.
Докучаєва: Н.М. Сібірцев, П.А. Земятченський, А.Р. Ферхмін, А.М. Краснов, В.П. Амолицький,
В.І. Вернадський, Г.Н. Висоцький та ін. У 1892 р. В.В. Докучаєв зробив комплексну
характеристику природи Полтавщини, а разом з цим і рослинного світу лісів. Він дослідив, що
території, які були під лісами в давні часи, були значно більшими за сучасні, вивчав
взаємовідношення лісу і степу, досліджуючи їх конкуренцію [16, 22, 26, 41]. А.М. Краснов (1891,
1894) найбільш відомий у значних працях щодо вивчення флори лісів Полтавської Губернії. Він
дав перший науковий ботаніко-географічний нарис Полтавської губернії, виділив низку асоціацій
і формацій, де навів загальний список рослин із зазначенням місцезростань найрідкісніших з них,
описав приворсклянську смугу лісів, відмітивши переважаючу роль в насадженнях граба [27, 34].
У 1909 році при лісному відділку Полтавської губернії була організована виставка на тему:
«Ліси Полтавської губернії». Там експонувались матеріали Полтавського лісництва, яке поставило
собі за мету ознайомити широкі кола населення зі станом лісів губернії на початок ХХ ст. і
величезним злом для добробуту людини – знищенням лісів, що призвело до створення сипучих
пісків і ярів. Лісовий ревізор Г.І. Кенге зробив аналітичний опис стендів і картограм цієї виставки
і видав брошуру в 1909 році під заголовком «Состояние лесов Полтавской губернии», вказуючи,
що в 1909 році ліси займали всього 5,5 % загальної площі губернії, а на період виставки їх
залишилось не більше 4 %. Головними причинами знищення лісів на той час вважалися:
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поголовне випасання худоби в лісах і величезна роздробленість власників лісів [22, 26, 29, 34]. Г.І.
Кенге зазначив, що необхідно запровадити природоохоронні заходи, щоб запобігти загибелі і
знищенню лісів, і вказав, що головна маса лісів зосереджена в районах великих річок: Дніпра,
Удаю, Сули, Псла, Ворскли.
На початку XX ст. головним осередком наукової ботанічно-лісової роботи Полтавщини
був саме природно-історичний музей. Науковці підняли питання про дійову охорону рослинного
світу, зокрема лісу [17]. В середині 20-х років ХХ ст. всебічне вивчення рослинного світу
Полтавщини та організацію заповідної мережі здійснив кандидат біологічних наук С.О.
Іллічевський. Він досконало вивчив рослинність околиць м. Полтави, для якої дав список видів
[18, 19, 20, 21, 22]. Проаналізувавши гербарій музею, а він на той час складав 10 тис. аркушів,
літературні відомості, а також спираючись на особисті матеріали, автор склав загальний список
флори Полтавської губернії з позначкою для кожного виду місць знаходження. В цей список
входило 1027 видів рослин (14 вищих спорових, 2 голонасінні і 1011 квіткових, з яких 233
однодольних і 778 дводольних). Дослідження середини-кінця XIX та початку XX ст. спрямовані
на вивчення лісів Полтавщини, ми об’єднуємо в перший етап вивчення. Тобто це період робіт
описового характеру, накопичення флористичних даних по різних типах фітоценозів, у тому числі
й лісових, та початку класифікації рослинного покриву. Усі дослідження лісової флори на
першому етапі можна об’єднати у флористико-систематичний напрямок.
Другий етап. У 30-60-ті рр. вийшли з друку 30-ти томна «Флора СССР» [39] та 12-ти томна
«Флора УРСР» [38], які узагальнили відомості про рослинний світ різних фітоценозів, у тому
числі і їх лісових представників. Вони послужили основою для всіх подальших досліджень по
вивченню рослинності. П.М. Береговий, О.П. Мринський дослідили лісову флору і внесли
великий вклад у вивчення лісової рослинності [2, 8, 25, 33]. Р.В. Ганжа [10] вивчав окремі типи
рослинності та багато уваги приділяв лісовим фітоценозам і грибам. Д.С. Івашин, Р.В. Ганжа, О.А
Стасілюнас [35] займалися вивченням рідкісних, зникаючих видів лісової рослинності та флори
Полтавської області.
Проблема вивчення кругообігу речовини та балансу енергії в біосфері найактуальніша в
системі наук про землю. Великий вклад у вивчення питань біоколообігу речовин у природі вніс
В.І. Вернадський [40]. О.Л. Бельгардом у 1971 р. було започатковано вивчення біоколообігу
речовин у різних типах лісових угруповань степової зони. Він стверджував, що комплекс
грунтово-кліматичних факторів і біоколообігу речовин (річний коефіцієнт зволоження, довжина
вегетаційного періоду, накопичення гумусу, реакція ґрунтового розчину, накопичення органічних
речовин, накопичення надземної і підземної маси рослин) в степу і в лісі, які знаходяться в одній
природній зоні, мають суттєві відмінності [6]. Саме він запропонував таку систему життєвих форм
рослин, яка характеризувала, по-перше, відношення того чи іншого виду до середовища в цілому,
а по-друге, – до кожного конкретного його чинника. До переваг цієї системи відноситься
використання традиційних і загальновідомих екологічних груп рослин, вона дозволяє
характеризувати кожен фітоценоз у цілому через екоформули і екоспектри та здійснювати якісне
порівняння різних угруповань. Ці дослідження дали поштовх до цілеспрямованого вивчення
лісових та інших біогеоценозів у інших регіонах.
Н.І. Базилевич і Л.Є. Родін [5] визначили тип біоколообігу органо-мінеральних речовин в
біогеоценозах по десятибальній шкалі числових показників. Вони були засновниками
загальноприйнятої методики по визначенню загальних запасів підстилки та опаду. Освітлюючи
питання класифікації степових і лісових (дубових) угруповань, Л.Є. Родін і Н.І Базилевич
відносять колообіги речовин перших до класу типів колообігу – азото-кремнієвого,
середньозольного, мало- і середньопродуктивного, інтенсивного; другий до кальцієвого
суббореального і групи типів – азото-кальцієвого, середньозольного, загальмованого [9].
Л.І. Перельман створив геохімічну класифікацію елементів, враховуючи міграційну
властивість та її контрастність. У 1975 р. він визначив, що історія міграції будь-якого хімічного
елемента в ландшафті складається з безлічі колообігів, різних за масштабами і тривалістю. Далі у
1976 р. він пише, що в одних ландшафтах (тундри і пустелі) біоколообіг речовин протікає слабо, в
інших (лісах помірного поясу) інтенсивніше, а в тропічних лісах темпи колообігу досягають
найбільшого розмаху [37]. Детальний географічний аналіз флори Лівобережного Лісостепу провів
О.П. Мринський [22, 31]. Він також охарактеризував лісову рослинність пониззя р. Удай [30].
Підсумком геоботанічних досліджень, які проводились у різних регіонах України, можна
вважати фундаментальне видання «Рослинність України. Природні ліси УРСР» [7].
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Особливості рослинних угруповань різних типів рослинності, зокрема лісової, зональноекологічні закономірності поширення їх по зонах України та відтворення еколого-флористичних
закономірностей, поширення синтаксонів рослинного покриву знайшли висвітлення в роботі І.М.
Григори та В.А. Соломахи [11]. Закономірності розвитку рослинності річкових заплав аналізує
Б.М. Міркін [32]. Він описує методи аналізу заплавної рослинності, зупиняється на
закономірностях формування, на будові заплавного ландшафту, на динаміці змін та ін.
Роботи 30-80-х рр. ХХ ст. можна об’єднати у другий етап дослідження. Він присвячений
розробці питань, пов’язаних із закономірностями територіального розподілу рослинності залежно
від екологічних умов; накопиченню флористичних даних; дослідженню динаміки рослинності
долин річок, створенню класифікації рослинності на домінантній основі. Цей напрямок
досліджень можна вважати ценотичним. Дослідження цього періоду також можна віднести до
екологічного напрямку.
Підсумок
Аналіз наукової літератури дає підстави відмітити, що проблемам вивчення лісів
приділяється достатньо уваги. У історичному аспекті за період 1950-1980 рр. можна виділити два
різні за напрямками досліджень етапи. Дослідження середини-кінця XIX та початку XX ст.,
спрямовані на вивчення лісів Полтавщини, ми об’єднуємо в перший етап вивчення. Усі
дослідження лісової флори на першому етапі можна об’єднати у флористико-систематичний
напрямок. Роботи 30-80-х рр. ХХ ст. об’єднуємо у другий етап дослідження. Цей напрямок
досліджень можна вважати ценотичним. Дослідження цього періоду також можна віднести до
екологічного напрямку.
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Реферати
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕСНЫХ
БИОГЕОЦЕНОЗОВ НА ПОЛТАВЩИНЕ (1850-1980 гг.)
Власенко Н. А.
Анализ научной литературы дает основания отметить,
что проблемам изучения лесов уделяется достаточно
внимания. В историческом аспекте за период 1850-1980 гг.
можно выделить два разных по направлениям исследований
этапов
флористико-систематический
и
экологоценотический.
Ключевые слова: лесные биогеоценозы, Полтавщина,
анализ литературы.
Стаття надійшла 22.12.2015 р.

HISTORICAL OUTLINE OF FOREST
ECOSYSTEMS STUDY IN POLTAVA REGION
(1850-1980 УУ.)
Vlasenko N. O.
An analysis of the scientific literature gives
grounds to note that the problems of forest research,
has been overlooked. The historical aspect for the
period 1850-1980 year, there are two different stages of
research areas - floristic and systematic and ecocoenotic.
Key words: forest ecosystems, Poltava region,
analysis of the literature.
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Л. Й. Островська
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ВАГІТНИХ
Рання діагностика стоматологічних захворювань та ефективна їх профілактика під час вагітності, а також
правильна тактика лікаря-стоматолога та акушера-гінеколога є визначними факторами підвищення рівня
стоматологічного здоров'я у вагітних. Вагомість і значимість індивідуалізованого підходу до профілактичнолікувальних заходів особливо важлива в період вагітності, оскільки їхня ефективність не тільки зумовить високий
рівень здоров’я вагітної, в тому числі й стоматологічного, а й профілактує численні патологічні стани й хвороби
майбутньої дитини.
Ключові слова: хвороби пародонта, вагітні жінки, діагностика, лікування.

Вагітність є важливим періодом у формуванні стоматологічного здоров’я дитини та
збереженні його у вагітних жінок. Незважаючи на численні досягнення вітчизняних та зарубіжних
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