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THE FIRE HAZARD OF THE PLANTS ON THE GROUND LAYER IN EDAPHOTOPE  

OF SMALL POLISSYA 

 
Fire hazard of ground layer forest plants depends on moisture content, morphology, spatial structure of 

plant communities. Fire danger also depends on ecological types of forests and increases simultaneous with 

decreasing of trophic and humidity indices. The Melechov forest plants hazard scale for plants from Male 
Polissya by dividing them on flammable, poor flammable and fire-resistant  was expanded. 

Пожежна небезпека лісів зумовлена властивостями лісових горючих матеріалів, зокрема 
рослин наземного яруса. В комплексі з лісовою підстилкою трав’яні рослини та дрібні 
чагарники сприяють поширенню вогню низової пожежі. Мелехов [1] поділяє наземні 
рослини на пожежонебезпечні, слабкозаймисті та вогнестійкі. У [2-5] описують рослини, які 
гальмують поширення вогню (fire-resistantplants, fireretardantplants). В [3] займистими 
вважають рослини з малим або мереживним вічнозеленим листям(голками); з великим 
вмістомефірних олив; випрямлені та сухі; будь-які трави у сухому стані; які горять від 
нагрівання сірником, але не тліють. У [4] це рослини з тонким твердим листям. А сповіль-
нюють горіння рослини з широкими м’ясистими листям, а також з високим вмістом солей.  

За результатами польових досліджень виявлено, що пожежонебезпечні рослини 
зустрічаються в лісах практично всіх лісорослинних умов. Їх небезпека істотно залежить від 
пори року та посухи. Особливу небезпеку становлять такі рослини в лісах з типами 
лісорослинних умов А1, А2, В1 та В2. Слабкозаймисті та вогнестійкі рослини зустрічаються в 
лісах усіх типів, але не знижують пожежної небезпеки у борах і суборах, оскільки у таких 
лісах наявні й інші фактори небезпеки. Оскільки класифікація Мелехова не охоплює всіх 
видів рослин наземного яруса, ми розширили перелік рослин кожного класу пожежо-
небезпеки, беручи до уваги не лише екологічні умови рослин, але і товщину стебла, листя, їх 
м’ясистість, видову належність відповідно до використаної Мелеховим та температури 
займання рослин. 

До пожежонебезпечних віднесли трав’яні рослини родини тонконогових з огляду на 
високе та тонке стебло. Найбільшого їх поширення спостерігаємо в лісах суборових типів з 
індексами вологості 3-5. Небезпеку виникнення пожеж становлять і рослини родини 
осокових. Температура займання таких рослин є дещо вищою, ніж тонконогових. Наприклад, 
температура займання куничника очеретяного становить 230-240С, а осоки лісової – 245-
255С. Найбільш характерними для осокових є ділянки з високою родючістю і зволоженістю 
грунтів. До пожежонебезпечних відносимо дрібні чагарники родини вересових, наприклад, 
чорницю, брусницю та верес. Під час польових досліджень займистості спостерігали легке 
займання і горіння чорниці в стані вегетації. Найбільш поширеними ареалами вересових є 
ділянки лісу типів А2, А3, В2, В3, рідше С2 і С3. До пожежонебезпечних відносимо також 
мохи (гілокомій блискучий, дикран багатоніжковий, плевроцій Шребера, птилій пірчастий) 
та лишайники (кладонія звичайна, кладонія м’яка, кладонія оленяча, кладонія струнка).  

Слабкозаймистими рослинами є, здебільшого мезофіти-мезотрофи. Небезпеку вони 
становлять лише за умов значної посухи. До них відносимо золотарник, безсмертник, 
звіробій, деревій, суницю, кислицю, вовче тіло та ін. 

Вогнестійкими є рослини, які мають товсті стебла та листя, що дозволяє їм накопичувати 
вологу, яка сповільнює процеси висушування і займання. До них належать трав’яні рослини 
таких рядів: бобовоцвіті, губоцвіті, зонтичні, плауновидні, папоротеподібні, хвощевидні, 
деякі розовоцвітні, вересоцвітні та жовтецевоцвітні. З мохів вогнестійкими є сфагнум і 
зозулин льон. 
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Для встановлення залежності пожежної небезпеки лісів від типів лісорослинних умов за 
пожежної небезпекою рослин наземного яруса застосували кластерний аналіз даних про 
кількості рослин на одиниці площі для кожного класу пожежної небезпеки. Отримані 
значення середньої пожежної небезпеки едафотопів наведені в табл. 1, де 1 – висока, 2 – 
середня і 3 – низьканебезпека. 

Таблиця 1 

Середня пожежна небезпека едафотопів Малого Полісся 
 A B C D 

1 - - - - 

2 1,00 2,63 2,66 2,77 

3 1,03 1,93 2,68 2,34 

4 1,22 2,73 1,64 2,96 

5 - 2,62 - - 

Висновки. Пожежна небезпека лісових насаджень залежить від наземного яруса рослин, 
які зростають у відповідних екологічних умовах, виражених у едафотопах. Не виявлено 
істотної залежності між пожежною небезпекою трав’яних рослин і їх потребами до вологи та  
родючості грунтів. 
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Examination of the soil of technogenic landscapes, representing the basic elements of a post man-made 

and natural landscape in the former sulphur-mining territories of  state enterprises "Podorozhnenskyy 
mine." In general, the area of  "Podorozhnenskyy mine" laid 19 plots, of which 15 represent the area 
affected by mining operations, and 4 - represent natural state territory. 

У сучасній структурі ґрунтового покриву земельного відводу ДП «Подорожненський  
рудник» зональні типи ґрунтів займають майже 20% території,  з них 15% припадає на 
алювіальні грунти різного ступеня гідроморфності, а 5% - натемно-сіріопідзолені, 
приурочені до карбонатних лесовидних порід з періодично-промивним режимом, характер-
ним для плакорних ділянок (Звіт…, 2005).  

Враховуючи той факт, що розкривні породи Подорожненського родовища, згідно з 
класифікацією Н.А. Качинського, у його верхній частині представлені загалом супісками, які 
на глибині 300-320 см змінюються рихлими або зв'язними пісками, а нижче 20 м 
підстилаються важкими глинами, у яких вміст фракції фізичної глини сягає 90%, їх можна 


