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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.)

Постановка проблеми: Створення лісових культур із популя
цій різного географічного походження сосни звичайної (Pinus syl- 
vestris L.) дозволяють зберігати генетичний матеріал різних попу
ляцій одного виду на невеликій території. Робота зі створення гео
графічних культур в Україні розпочалась в середині минулого сто
ліття і продовжується по сьогодні. Вивчення особливостей росту 
та біологічних особливостей виду в географічних культурах до
зволяє поглибити знання про основні лісоутворюючі види.

Мета: визначити пріорітетні шляхи збереження біорізнома- 
ніття сосни звичайної (Pinus sylvestris L.).

Показники збереженості і стійкості різних, за географічним 
походженням, кліматипів сосни звичайної вивчались багатьма 
вітчизняними та іноземними ученими [1], загалом була виявлена 
висока стійкість північних та східних сосон при перенесенні їх на 
південь та захід, зворотна тенденція не простежувалась, а от пока
зник збереженості має пряму залежність від висоти гетерозигот
ності досліджуваних кліматипів [2], так більш стійкими виявились 
кліматипити які мають високу гетерозиготність не залежно від 
географічних напрямків перенесення.
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Для сосни звичайної характерним є збереження форми кро
ни при перенесенні її у нові умови місцезростання. Для півден
них сосон характерні широкі, сучкуваті крони, для сосен північ
ного походження конусоподібні, низько опущені [5]. За кількіс
тю смоляних каналів хвою сосни також поділяють на 3 групи: 1) 
мало смоляних каналів, якщо їх кількість менше 8; 2) середня 
кількість смоляних каналів, якщо їх кількість 8-12; 3) велика 
кількість смоляних каналів, якщо їх кількість більше 12-16. Ши
року амплітуду має колір хвоїнок від світло-зеленої до темно 
зеленої.

Ширина і товщина хвоїнок у географічному відношенні змі
нюється подібно до довжини, у північних популяцій хвоїнки 
більш тонші по відношенню до південних популяцій. Кіль
кість смоляних каналів у хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) 
варіює від 5 до 24 [3], і зменшується з півдня на північ. Наведені 
вище матеріали свідчать про яскраво виражену географічну мін
ливість анатомічних, морфологічних та фізіологічних ознак хвої 
сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) різного географічного похо
дження. Будова, забарвлення генеративних органів у сосни зви
чайної є важливими систематичними ознаками [4]. Основними 
морфологічними ознаками шишок сосни звичайної різного геог
рафічного походження, що привертають увагу дослідників, є роз
мір, форма. Колір та поверхні насінних лусок.

Для північних походжень характерні середні за розмірами, 
переважно сіруваті за кольором шишки. Для південних походжень 
характерні шишки крупні за розмірами та червоно-коричневі за 
кольором. Характерною формою апофізу луски шишок для півні
чних походжень є пірамідальна, а для південних -  гачкувата [6].

Безперечно еколого-географічні культури сосни звичайної 
(Pinus sylvestris L.) є банком збереження генетичної інформації, 
саме тому проведення досліджень географічної мінливості сосни 
звичайної (Pinus sylvestris L.) за комплексом ознак дозволить 
також виявити закономірності трансформації мінливості відпові
дно до географічно-кліматичних характеристик регіону похо
дження насіння.
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