Методичні рекомендації щодо проведення
занять гуртка «Учнівське лісництво»

Стукал Ніна Іванівна,
керівник гуртка
«Дорогинське учнівське лісництво»

Тема: Лабораторно-практична робота у лісі. Короткий опис біологічних
особливостей найбільш поширених місцевих деревних порід., обумовлені
різними умовами їх життя.
Мета: Навчитись проводити найпростіші самостійні спостереження у лісі,
порівнювати дендрологічні рослини за рядом морфологічних ознак, біологічних
особливостей, розвивати вміння узагальнювати і робити висновки.
Обладнання: бінокль, рулетка, висотомір, блокнот, олівці.
Тип заняття: засвоєння нових знань.
Методи: Інформаційно-рецептивний, проблемно-пошуковий, дослідницькі.

Хід заняття
І.Пояснення керівника гуртка.
Особливості біологічних спостережень.
ІІ. Спостереження ознак і записи їх у блокнот.
Опис рослини І ярусу (виконується разом з керівником гуртка)
Назва дерев
Сосна звичайна

Висота
,м
20

Діамет
р, см
38

Санітарний
стан
добрий

Вік,
років
75

Дуб звичайний

19

22

задовільний

50

Клен гостролистий

16

18

задовільний

40

Клен польовий

4

6

добрий

30

Груша лісова

10

14

добрий

40

Яблуня Недзвецького

11

13

добрий

30

Липа дрібнолиста

13

15

задовільний

40

Бархат амурський

15

14

незадовільний

35

ІІ. Опис чагарникового ярусу (виконується гуртківцями самостійно)
Назва чагарників

Середня
висота, м

Форма крони

Санітарний
стан

Ліщина

2.5

Розложиста

задовільний

Бузина однорічна

1-1.5

Поодинокі стебла

добрий

Бруслина
європейська

2.3

Розложиста

задовільний

2.5

Розложиста

добрий

Крушина
ламка

2

компактна

добрий

Птелея трилиста

2.5

компактна

незадовільний

Глід
одноматочковий

ІІІ. Порівняння рослин одного виду, та одного віку, які виросли у різних
умовах. (виконується разом з керівником гуртка) Дані спостережень занесені у
таблицю.
Сосна
Середня висота
Середній діаметр на
висоті груді
Крона

У свіжій судіброві
20

На болоті
11

20

12

Густа, пишна

Не

густа,

гілочки

тоненькі
Стовбур
Прямий,
стрункий,
Кривий,
вкритий
чистий. Сучки довгі і лишайниками.
прямі.
Хвоя
Яскраво-зелена, голки
Жовто-зелена, коротка,
довгі.
не густа.
Корні
Довгі,
спрямовані
Йдуть не в глиб, а в
вглиб грунту.
боки, лежать у самій
поверхні грунту.
Інші ознаки
В грунті тримається
Не міцно
міцно
Висновок: Корні сосни, які ростуть у піщаному бору беруть вологу із
глибоких шарів грунту і поживні речовини. Її хвоя багато використовує вологи.
Корні сосни, яка росте на болоті, розміщені у верхніх шарах грунту, в зв’язку з
нестачею у ньому повітря і тепла. Холодна вода, яка має кисле середовище,
погано засовюється кореневою системою. Погано розвинена хвоя мало
випаровує вологи, що має позитивне значення для дерева, тому що води у нього
надходить мало. Болотна та борова сосна пристосовані до життя у різних умовах.
ІУ. Порівняти берези, які виросли на суходолі і на болоті. Зробити висновок.
(виконується гуртківцями самостійно)
Очікуваний висновок:
Береза у віці 25-30 років на болоті ледь досягає 1 м висоти. Її листки дрібніші,
стовбур нижче, крона розріджена, порівняно із березою на суходолі. Причини
відмінностей заключаються у різних умовах життя їх кореневої системи.
V. Порівняти ялиновий підріст під пологом густого ялинового лісу з ялиновим
підростом у березовому лісі (вік 30 років) (виконується разом з керівником
гуртка)
Результати спостережень заносимо у таблицю
Ялина

Під пологом густого
Без
лісу
пригнічення
Висота
2,3
10
Товщина на висоті 1 м
2,6
10
в діаметрі

сильного

Розвиток
кореневої
системи
Характеристика крони

Число бруньок
Висновок:

Слабке

Доволі сильний

Нижня
половина
Крона займає 9/10
стовбура гола, без гілок, довжини стовбура, має
верхівка
має пірамідальну форму; хвоя
зонтикоподібну форму, яскравл-зелена
розвиток
однобічний,
забарвлення хвої бліде
500
2000

Не дивлячись на те, що ялина рослина тіньовитривала, в кращих умовах
освітлення і живлення, вона розвивається краще.

Тема: Формування ландшафтних груп із хвойних
Мета: Ознайомити з основами озеленення територій різного призначення,
з особливостями використання всіх типів рослин в ландшафтному проектуванні.
Закріпити знання про видовий склад декоративних рослин. Виховувати почуття
прекрасного, вміння бачити перспективу дизайну.
Обладнання:

Гербарій

декоративних

рослин,

ІКТ,

презентація

«Живоплоти», «Ландшафтні групи із хвойних»,
Тип заняття: засвоєння нових знань.
Методи: проблемно-пошуковий, репродуктивний, інтерактивні, творчі
Хід заняття:
І. Організаційний момент.
ІІ. Вивчення нової теми
1. Вступне слово керівника гуртка.
Ландшафтне проектування – перший крок на шляху створення красивого
саду, парку чи іншої території. Це важливий та відповідальний етап, так як саме
від нього залежить, наскільки комфортним та затишним буде ваш сад. Закладена
структура буде існувати десятиліття. Якщо квітку можна легко пересадити, то
пересадка дорослого дерева це складна та дорога операція, те саме можна
сказати про доріжки, освітлення, водойми та інші елементи ландшафтного

дизайну. Звідси видно, що проектування території – це трудомістка та важлива
справа, яка потребує компетентного підходу. Ретельно продумувати кожен
елемент

планування

майбутнього

функціональності, гармонії та краси.

саду,

щоб

досягти

оптимальної

А як говорить народна приказка:

«Зустрічають по одягу», тому дивним чином можна поєднати сучасні
архітектурні рішення та неперевершені споруди минулого із ландшафтним
оформленням.
(демонстрування слайдів «Ландшафті групи із хвойних»)

2. Бесіда:
1) Які рослини найчастіше використовують для озеленення) Чому?
2)Які хвойні рослини ви знаєте?
3) Як класифікують?
3. Біоекологічна характеристика окремих видів хвойних
(Повідомлення учнів)

Біоекологічна характеристика туї
Біоекологічна характеристика ялинових
Біоекологічна характеристика кипарисовиків
Біоекологічна характеристика ялівцевих
4. Вимоги до створення ландшафтних груп. Найпривабливіші для
озеленення хвойні.
Демонстрування планів озеленення. (пояснення керівника гуртка)
Будь-які ландшафтні роботи на Вашій ділянці починаються із складання
проекту. Влаштування саду - трудомістка і дуже кропітка робота, що вимагає
гармонійного

і

грамотного

поєднання

елементів

географії,

історії,

мистецтвознавства, дизайну та архітектури тощо. У до хвойних відносяться
сосна, ялина, ялиця, модрина, кедр, а також чагарники: ялівець, туя, тис, тсуга,
кипарисовик. Ці види рослин добре приживаються в умовах України. Ансамбль
із хвойних дерев і чагарників широко використовується ландшафтними
дизайнерами, створюючи казкові пейзажі і ландшафти. Чим приваблюють
рослини? Тим, що протягом усього року хвойні дерева і чагарники милують
своєю красою, влітку роблять повітря чистим, тому що виділяють фітонциди, які
вбивають хвороботворні мікроби і навіть деяких комах, наповнюють повітря
терпким запахом смоли. Їх опавша хвоя служить родючим шаром для коріння
рослин. Догляд за хвойними не складний. Розміщувати їх краще в групових
композиціях як фон для більш барвистих рослин.
Проекти розробляються індивідуально для кожної ділянки з урахуванням
побажань замовника, творчого погляду фахівця, природних ландшафтних
компонентів, архітектурних, планувальних та інженерних рішень, рослинності та
грунту. (демонстрація слайдів)

Ландшафтне проектування - досить складна і тривала за часом робота, що
складається з декількох етапів.
Передпроектний етап
Опорний план. Складається на підставі ретельного обстеження території.
Тут вказується вся рослинність ділянки, орієнтація по сторонах світу, експлікація
споруд, умовні позначення, техніко-економічні показники.
Дендрологічний план показує зберігаються і проектовані рослинні
композиції, розміщення деревно-чагарникових груп, окремих дерев, групових і
алейних посадок, живоплотів, квітників і т.д. В асортиментній відомості
вказується використовувана рослинність, види, сорти і кількість рослин.
4. Хвилинка релаксації
(загадки про хвойних)
1. Всі пани скинули жупани, а один пан не скинув жупан.(Хвойні)
2. В якім лісі нема листя? (Хвойному)

3. Зимою й літом - одним цвітом. (Ялина, Сосна)
4. Я завжди, в усякі дні,
Все стою в однім вбранні.
І свитину цю, що маю
Взимку й спеку не скидаю.(Сосна, Ялина)
5. В сукні зеленій стою цілий рік
:Сонечко світить, чи падає сніг.
Голок багато в ґадзівстві тримаю,
Тільки не шию і не вишиваю.(Ялинка)
5. Робота в групах ( визначення хвойних рослин за гербарієм та
визначником)
6. Контроль за виконаним завданням (демонстрування презентації)
ІІ. Застосування набутих знань
Створення власних проектів ландшафтного дизайну за окремими
індивідуальними завданнями: території школи, садиби лісництва, дитячого
садочка, біля адміністративної будівлі, магазину, власної садиби

тощо із

використанням ландшафтних груп із хвойних.
ІІІ. Домашнє завдання Закінчити проекти ландшафтного дизайну, скласти
вірші або загадки про хвойні рослини

Тема: Екскурсія до лісу для ознайомлення з лісом як одиницею
біогеоценозу, ознайомлення з екосистемами.
Практична робота №1 Схематичне зображення компонентів
лісового біогеоценозу за В.М.Сукачовим.
Мета: Продовжити формувати уявлення про ліс як одиницю біогеоценозу;
навчити складати схему компонентів лісового біогеоценозу за В.М.Сукачовим,
продовжити формувати вміння працювати із довідниками, схема формувати
екологічний світогляд, виховувати бережливе ставлення до лісу, всіх його
компонентів.
Форма заняття: урок в природі,
Методи та прийоми: інформаційно-рецептивний, практична робота,
наочний, навчально-дослідницький.
Обладнання: живі об’єкти, схема, довідники.
Хід заняття:
І. Вступна частина
(постановка теми, мети, завдань)
ІІ.Вивчення нової теми
1. Пояснення керівника гуртка:
а. Поняття про екосистеми
б. Компоненти біогеоценозу: біотоп, простір та біоценоз
в. Структура біогеоценозу
ІІІ. Виконання практичної роботи
Інструктивна картка:
1. Встановіть видовий склад продуцентів діброви (визначення за
довідниками, запис у зошит):
а)домінантні види
б)субдомінантні види
в)розподіліть визначені рослини за ярусами, складіть таблицю

2. Встановіть видовий склад консументів І, ІІ, ІІІ порядків (визначення за
слідами життєдіяльності, довідниками; спостереження за живими
об’єктами, розподілити визначені тварини за ярусами, записати у
таблицю)
3. Порівняти які абіотичні чинники зумовили відмінність між дібровою та
сусідніми біогеоценозами (ялинник-біломошник, сосняк-чорничник)
(запис у зошит)
4. Накреслити схему взаємозв’язку живих організмів діброви, показати їх
зв'язок з факторами неживої природи.
В. Підсумок виконання практичної роботи на наступному занятті
Допоміжний матеріал
1. Екологічна система - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні
компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним
стійким природним комплексом живих організмів і природного середовища, в якому вони існують; відкритою
термодинамічною системою, що існує за рахунок надходження з навколишнього середовища енергії та речовини
і має здатність до саморозвитку та саморегуляції.
2. Компоненти біогеоценозу: біотоп, простір та біоценоз
В 1944 р.В.М. Сукачовим введений термін біогеоценоз.
Біогеоценоз - це сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ
(атмосфери, ґрунту, кліматичних умов, рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин і енергії в
єдиний природній комплекс.
Отже, під біоценозом розуміють стійку систему сумісно існуючої біоти (автотрофних і гетеротрофних
організмів). Таким чином, біоценоз - це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або
акваторії. Цей простір з конкретними умовами місцезростання і є біотопом.
До складу біогеоценозу входять біотоп та біоценоз.
Біотоп - однорідний за абіотичним факторами простір середовища, зайнятий біоценозом (тобто місце
життя видів, організмів).
Біоценоз - це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або акваторії, що
називається біотопом.
Необхідність введення поняття біогеоценоз викликана тим, що екологічна система не має просторової
прив'язки (екосистемою може бути корова із мікроорганізмами, що паразитують на її тілі). Біогеоценоз - це
завжди визначена окрема ділянка біосфери. З цієї точки зору біогеоценоз можна розглядати як окремий випадок,
або один з видів екосистеми, який має чітку територіальну прив’язку. Поняття “біоценоз“ - умовне, оскільки поза
середовищем існування організми жити не можуть, але ним зручно користуватися у процесі вивчення
екологічних зв’язків між організмами.
Часто екосистему ототожнюють з біогеоценозом. І.Дедю вважає, що категорії екосистема та

біогеноценоз збігаються на рівні рослинної сукупності й принципово різняться лише вище і нижче цього рівня.
Угруповання і неживе середовище функціонують разом як екологічна система (екосистема).
Угрупованню відповідає термін біоценоз, а екосистемі - біогеоценоз. Таким чином накладаються не тільки два
терміни - екосистема (запропонований А.Тенслі) і біогеоценоз (запропонований В.М.Сукачовим), а й два дещо
різних підходи. Екосистемою, наприклад, може бути, за широким трактуванням західних учених, і океан, і крапля
води. В уявленні В.М.Сукачова, біогеоценоз - це екосистема в межах конкретного фітоценозу (рис. 1).

Рис.1. Схема будови біогеоценозу (за В.М.Сукачовим)
1. Має характерний видовий склад. Існує дві характерні групи видів:
а) домінантні види, які творять зовнішній вигляд біоценозу (очеретовий, сосновий, ковиловий,
сфагновий, вересковий), причому кожен з них має свою особливу, неповторну зовнішність;
б) субдомінантні види, які хоч і не виділяються так виразно, як перша група, але своєю присутністю
віддзеркалюють умови місцезростання. Характерні види вказують на ці специфічні умови середовища, хоча часто
не є видами-домінантами. Наприклад, коли ми згадуємо про барвінок, то бачимо діброву, в якій домінує дуб.
2. Має необхідний набір видів. Біоценоз є системою, в межах якої реалізується обіг матерії й енергії,
який здійснюється між компонентами біоценозу і середовища. Тому біоценозом може називатися лише така
система, яка містить усі елементи, необхідні для реалізації обігу матерії, - передусім продуценти, консументи,
редуценти. Всі групи організмів забезпечують те, що ми називаємо повночленністю біоценозу. Відсутність
окремих членів у тій чи іншій системі не дає права називати її біоценозом, а лише частиною біоценозу, або ж
неповночленним біоценозом.
3. Характеризується певною тривалістю в часі. Біоценоз з його видовим складом є системою стійкою і
довговічною, однак його мешканці мають різну тривалість життя. Наприклад, у мікробів вона триває хвилини, в
дрібних безхребетних - дні, в крупних - роки, а лісові дерева живуть сотні років. Окремі біоценози тропічних
лісів вирізняються геологічною історією, тоді як на місцях згарищ чи евтрофних озер розвиваються цілком юні
біоценози.
4. Має свою територію і межі. Простір, на якому функціонує окремий біоценоз, вирізняється
однорідністю й особливістю умов біотопу. Виділити межі між двома біоценозами нескладно, якщо їх абіотичні та
біотичні чинники помітно відрізняються (озеро і лука, ліс і поле, болото і лука річної заплави).. Найчастіше межі

біоценозу визначаються з урахуванням характерних життєвих форм (дерева, чагарники, лісові, лучні чи степові
трави), тобто членуванням фітоценозу. Складність у вивченні біоценозів полягає в тому, що тваринні організми
можуть мігрувати у сусідні фітоценози і тому не можна стверджувати, що певному рослинному угрупованню
обов'язково відповідає якесь одне угруповання тварин. Одне рослинне угруповання може служити кормовою
базою для кількох видів консументів, і навпаки, один вид тварин може годуватися в декількох різнотипних
рослинних угрупованнях. Стуктура біоценозу в межах екосистеми може підрозділятися на такі види.
1.Видова структура:
· фітоценози;
· зооценози;
· Видове різноманіття є одним з основних показників структури біоценозу.
2.Просторова структура
Видові популяції у складі екосистем (або біогеоценозів) розташовуються як по площині (горизонтально),
так і по вертикалі. Завдяки цьому система завжди займає трьохмірний простір.
Наприклад, лісові фітоценози вертикально структуровані за ярусністю:
· Перший ярус – ґрунтова, листяна підстилка, лишайники, водорості.
· Другий ярус – низькорослі трави, мохи. · Третій ярус – високорослі трави, напівкущики. · Четвертий
ярус – кущі. · П’ятий ярус – середньо рослі дерева. · Шостий ярус – високорослі дерева.
3. Трофічна структура
Трофічна структура передбачає розподіл організмів на продуценти, консументи та редуценти, які в
конкретних екосистемах формуються за рахунок популяцій багатьох видів.
Продуценти (автотрофи, виробники) - це організми, що створюють (продукують) органічну речовину з
неорганічної (води, вуглекислого газу та мінеральних солей) за рахунок сонячної енергії в процесі фотосинтезу.
Консументи (гетеротрофи) - це організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи
іншими консументами. Вони залежать від автотрофів, оскільки для живлення потребують багатих на енергію
речовин, щоб із них будувати субстанцію свого тіла(зоомаса).. Консументи розрізняють за порядками:
· консументи 1-го порядку - це рослиноїдні тварини, наприклад рослиноїдні комахи.
· консументи 2-го порядку – поїдають консументів 1-го порядку (хижаки), наприклад ящірки, жаби,
комахоїдні птахи
· консументи 3-го порядку – можуть живитися консументами 2-го порядку. Часто ними є хижі звірі,
птахи.
Редуценти - це мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до
простих сполук - води, вуглекислого газу, мінеральних солей, замикаючи таким чином колообіг речовин у
біосфері; тварини-сапрофаги живляться мертвою органічною субстанцією;
· копрофаги поїдають тваринні екскременти, при цьому бактерії та гриби, які на них оселяються,
становлять важливу частину харчування;
· некрофаги - мертвоїди.
Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) - взаємовідносини між організмами під час переносу енергії їжі
від її джерела (зеленої рослини) через ряд організмів (шляхом поїдання) на більш високі трофічні рівні;
або:
- ряди взаємопов'язаних видів, в яких кожний попередній є об'єктом живлення наступного, називають
ланцюгами живлення.
Розрізняють ланцюги живлення різних типів. Тип ланцюга залежить від початкової ланки. Початковою

ланкою в ланцюгах живлення можуть бути рослини, мертві рослини, рештки чи послід тварин. Наприклад:
Ø рослини - попелиці - дрібні комахоїдні птахи - хижі птахи;
Ø рослини – зайці – лисиці - вовки.
В даних випадках ряди починаються з рослин. До іншого типу рядів живлення належать ряди, що
розпочинаються з посліду тварин з невикористаними запасами речовин:
Ø коров'ячий послід - личинки мух - комахоїдні птахи - хижаки.
Прикладом ланцюгів живлення, які починаються з рослинних решток, може бути:
Ø рослинний перегній - дощові черв'яки - кроти.
Кожна з ланок ланцюга живлення може використати лише 5-15 % енергії харчів для побудови речовини
свого тіла. Внаслідок неминучої втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини в кожній наступній
ланці зменшується. Таким чином, кожен ланцюг споживання містить, як правило, не більше 4-5 ланок, тому що
внаслідок втрати енергії загальна біомаса кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша за попередню. Ця
закономірність називається правилом екологічної піраміди.

Тема: Життя лісу як фітоценозу і його особливості.
Загальні поняття про ліс
Мета: Формувати уявлення про ліс як фітоценоз, забезпечти засвоєння
загальних понять про ліс; формувати вміння працювати із довідниками, схемами;
формувати екологічний світогляд, виховувати бережливе ставлення до лісу, всіх
його компонентів.
Тип заняття: засвоєння нових знань та практичних навичок.
Форма заняття: урок в природі.
Методи та прийоми: . Інформаційно-рецептивний, практична робота,
наочний, навчально-дослідницький
Обладнання: живі об’єкти, схема
Хід заняття:
І. Вступна частина
(постановка теми, мети, завдань)
ІІ.Вивчення нової теми
1.. Пояснення керівника гуртка:
А) Лісовий фітоценоз - єдність і конкуренція рослин, які його утворюють.
Б) Життєві форми лісових рослин
2.Практична частина:
А) Встановлення різних типів зв’язків між компонентами фітоценозу:
конкуренція, симбіоз (паразитизм, коменсалізм, мікориза, мутуалізм).
Б) Встановлення видового складу фітоценозу за життєвими формами.
В) Відпрацьовування навичок визначення рослин за живими зразками.
Г) Розпочати збирати гербарій деревних лісових рослин
Допоміжний матеріал
Ліс - складне поєднання безлічі різноманітних рослин, які сильно розрізняються за
своїми розмірами будові, розмноження, типу харчування.. Це своєрідний живий механізм,
великий і дуже складний, а окремі рослини - його частини, деталі. Дерева і всі інші рослини в
лісі тісно пов'язані між собою у своїй життєдіяльності, впливають один на одного. Це дійсно
щось цілісне, злагоджене, зі своїми внутрішніми зв'язками, а не випадковий набір окремих

рослин.
Сучасні природні ліси пройшли довгий шлях становлення і розвитку. Протягом
багатьох століть у лісі підбирався певний склад рослин, здатних до спільного існування. Час
від часу під полог лісу тим чи іншим шляхом проникали нові рослини, але далеко не всі з них
виживали, зберігалися. Повноправними членами рослинного співтовариства ставали лише
найстійкіші, найбільш пристосовані до життя в даних умовах.
Ліси формувалися у нас в різних частинах країни, в різних ґрунтово - кліматичних
умовах - на півночі і на півдні, на рівнинах і в горах, на пісках і на суглинках, на вододілах і в
заплавах річок. У різних умовах виникли різні типи лісу, оскільки рослинність тісно пов'язана
з навколишнім середовищем, у великій мірі залежить від клімату та ґрунту. У кожному типі
лісу ми знаходимо певний набір лісових рослин, відповідний даними природних умов. Отже,
до складу лісу входять такі рослини, які пристосовані не тільки до спільного існування, так
сказати до внутрішньої середовищі лісу, але й до певних ґрунтово-кліматичних умов, тобто до
зовнішнього середовища.
Особливо чітко проявляється залежність рослинного населення лісу від ґрунтових умов
на невеликому рівнинному просторі, наприклад на території якого-небудь лісництва. У
середній смузі європейської частини країни на бідних живильними речовинами і сухого
піщаному ґрунті ми зазвичай знайдемо сосновий ліс з покривом з лишайників і мізерним
набором інших рослин. На ґрунті суглинної, досить вологою і цілком забезпечень поживними
речовинами, зустрінеться зовсім інший тип лісу – швидше всього ялинник з покривом з
кислиці. Склад рослин тут буде іншим, ніж у сосняку, а видове різноманіття набагато більше.
У кожному лісовому фітоценозі спільно розвиваються багато рослин. Але це не мирне
існування. Вплив рослини один на одного часто зводиться до конкуренції за життєві блага:
світло, воду, поживні речовини і т.д. Більш сильні рослини здатні пригнічувати більш слабкі.
Дуже помітна, гостра конкуренція за світло серед дерев у густому ялиновому лісі. Ті ялини,
які ростуть швидше, виживають. А ті, що відстають у рості від своїх найближчих сусідів,
опиняються в умовах сильного затінення і через деякий час гинуть від нестачі світла.
У лісі є і конкуренція між рослинами за поживні речовини, що містяться в ґрунті. Але
взаємовідношення рослин у лісі не сходяться тільки до конкуренції, до пригнічення одних
іншими. Є й інші форми взаємодії. Особливо важливе значення в житті лісу має симбіоз між
коренями вищих рослин (дерева, чагарники, трави) і мікроорганізмами (бактерії, гриби).
Найкраще вивчений симбіоз коренів і мікроскопічних грибів, який відомий під назвою
мікоризи. Ниткоподібні гіфи гриба суцільно обплітають кінчики коренів, утворюючи подобу
рихлого футляра, і допомагають коріння витягати з ґрунту деякі важкодоступні поживні
речовини. У свою чергу, гриб отримує від кореня підживлення - органічні продукти, що

виділяються зовнішніми клітинами кореня. мікориза дуже широко поширена серед лісових
рослин. Досить сказати, що близько 80% деревних порід, що входять до складу лісів нашої
країни, мають мікоризу. Іншими словами, переважна більшість наших дерев не обходиться у
своєму харчуванні без допомоги ґрунтових грибів. Мікориза є також у багатьох лісових трав.
У лісі спільно існує дві великі групи рослин: зелені (автотрофи) і (гетеротрофи). До
перших відносяться дерева, чагарники і чагарники, майже всі трав'янисті рослини, а також
мохи. Зелені рослини служать первинними джерелами органічної речовини на Землі.

Вони

використовують готові органічні речовини, отримуючи з них енергію, необхідну для своєї
життєдіяльності. Деякі гетеротрофні рослини паразитують нарізних живих організмах і
живляться за їх рахунок. Інша частина гетеротрофів - сапрофіти, їх їжею служать мертві
органічні залишки. Сапрофіти грають важливу і дуже корисну роль у житті лісового
фітоценозу Їх діяльність зводиться до розкладання складних органічних речовин на більш
прості. Таким чином, у

лісі безперервно йдуть два протилежних процесу: створення

органічної речовини і його руйнування.
У лісі звичайно неважко бачити своєрідні поверхи рослинності -яруси. Верхній,
пануючий ярус завжди утворюють дерева. Ці великі, потужні рослини - основа лісового
рослинного співтовариства. Під їх пологом створюється специфічна лісова середу, сильно
відрізняється від того, що ми знаходимо на відкритому, безлісій просторі.
У лісі дерева ростуть досить близько і тому мають один на одного сильний вплив. У
результаті цього стовбури їх сильно витягнуті, крони дуже вузькі, а живі гілки починаються
високо від землі. Саме в лісі дерева сильно тягнуться вгору і жодна з них не може вільно
розростися в ширину. Взаємодія дерев, жорстока конкуренція між ними --характерна риса
лісу.
Під пологом дерев зазвичай розташовуються більш низькі яруси рослинності: підлісок
(чагарники), трав'яний і моховий покрив.
У лісі пов'язані між собою не тільки окремі рослини, а й цілі структурні одиниці лісової
рослинності - різні яруси. Що густіше деревний полог, тим зазвичай слабкіше розвинені нижчі
яруси і тим більше пригнічені окремі рослини, що утворюють їх. Пригніченість рослин
виявляється в тому, що вони погано ростуть, не цвітуть і виявляють інші ознаки пригніченого
розвитку.
Які ж з наших дерев світлолюбні, а які до тіні? До першого відносяться модрина,
береза, сосна. Про їх світлолюбний можна судити за зовнішнім виглядом зовнішності: крони
цих дерев дуже пухкі, ажурні, вони пропускають багато світла. Тіньовитривалі дерева,
навпаки, мають густі, щільні крони, що створюють сильне затінення. Прикладами таких дерев
можуть бути ялина, ялиця, липа. Дуб займає проміжне положення, його не можна віднести ні

до типово світлолюбних, ні до типових тіньовитривалі деревних порід.
Один із прикладів такого роду-ліани. Слабкі, тонкі стебла цих своєрідних мешканців
лісу використовують дерева

як опору і піднімаються від землі до самих верхівок крон,

перекидаються з одного дерева на інше. Різні ліани піднімаються на дерева по-різному. Одні
на них обвиваються навколо стовбура як спіраль, інші повзуть по корі, прикріплюючись
допомогою особливих коренів-причепок. Ліани добре пристосовані до життя в лісі, тут вони
знаходять для себе цілком сприятливі умови існування
У лісоводстві лісові фітоценози прийнято називати насадженнями. Головний
компонент фітоценозу в лісі - деревостій. Молоді дерев'янисті рослини, які входять у лісовий
фітоценоз, утворюють підріст та самосів. Наймолодші покоління - сходи. Крім дерев, в лісі
можуть бути кущі та надґрунтовий покрив трав, моху, лишайників.
Деревостій - сукупність дерев, які є основним компонентом насадження. Деревостій з
однієї породи називається чистим, з декількох - змішаним. Порода, яка переважає у складі
деревостою, називається пануючою.
Важливе біологічне та господарське значення має вік деревостою. Виділяють наступні
вікові ступені. Молодняк - покоління лісу, яке включає самосів, підріст. Підлісок відіграє
негативну і (позитивну) роль в житті лісу. Дуже густий підлісок гальмує відновлення деревних
порід. При помірному розвитку він стримує розростання трав та затримує задерніння.
Надґрунтовий покрив, - це сукупність моху, лишайників, трав'янистих рослин,
напівкущової рослинності. Деревні яруси визначають світлові умови під покровом крон, тому
в лісі ростуть тіньовитривалі види. Крім них зустрічаються комплементарні види - додаткові,
не конкуруючі з основними. Вони займають вільні в просторі та часі екологічні ніші.
Наприклад, комплементарними в просторі є мохи та лишайники, які ростуть на пеньках,
валунах, непридатних для трав.
Таким чином, стабільні рослинні угруповання - це "насичена" комбінація видів, які
знаходяться один з одним і з середовищем в екологічній рівновазі.

