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Вивчено інтенсивність пошкодження нектаро-пилконосних дерев лісових 

угідь, парків та лісосмуг в умовах Вінниччини. Виявлено, що в зонах найвищого 
локального розповсюдження омели білої на нектаро-пилконосних деревах 
спостерігається наступна послідовність їх пошкодження, зокрема, в умовах 
лісових угідь: липа серцелиста → липа широколиста  → клен гостролистий 
(звичайний) → клен татарський; парки: клен гостролистий (звичайний) → клен 
татарський → липа серцелиста → клен польовий → липа широколиста → 
акація біла; лісосмуги: акація біла→ липа широколиста → клен татарський, 
що залежало як від породи нектарно-пилконосних дерев, так і від їх кількості в 
зоні розповсюдження даного паразиту. 

Ключові слова: нектаро-пилконоси, омела біла, бджоли, парки, лісосмуги, 
лісові угіддя. 

Табл. 1. Літ. 7. 
 

Постановка проблеми. Нектаро-пилконосні рослини, зокрема, дерева 
відіграють важливу роль в існуванні корисних комах, медоносних бджіл, 
забезпечуючи їх продуктами живлення: нектаром і квітковим пилком. Нектар, з 
якого бджоли виробляють мед, використовується переважно, як джерело 
вуглеводів, містить переважну кількість глюкози та фруктози, порівняно менше 
мінеральних речовин, вітамінів, білку, та кислот. Квітковий пилок нектаро-
пилконосних рослин містить білок, вуглеводи, мінеральні речовини, жир, 
вітаміни та інші біологічноактивні речовини. З квіткового пилку бджоли 
виготовляють пергу, яка є для них джерелом білку, жиру, мінеральних речовин 
та вуглеводів. Недостатнє забезпечення бджіл, як нектаром, так і квітковим 
пилком призводить до зниження їх розвитку та продуктивності, що негативно 
позначується на ефективності ведення галузі бджільництва [5, 7]. 

Ефективність використання нектаро-пилконосних рослин у медоносному 
конвеєрі бджіл залежить від багатьох факторів, зокрема, природно-кліматичних 
умов, сили бджолиних сімей, стану деревних медоносів та ін. Стан деревних 
медоносів охоплює: кількість дерев на одиницю площі, вид дерев, тривалість 
цвітіння, нектаро-пилкову продуктивність, вік дерев та пошкодження різними  
хворобами. Відомо, що кількість нектаро-пилконосних рослин останнім часом 
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зменшується. На даний час певну загрозу медоносним деревам представляє 
омела біла (Viscum album), яка є напівпаразитом, що паразитує переважно на 
деревах листяних порід.  

Останнім часом в Україні все помітніше стає швидке розповсюдження 
омели білої на території лісосмуг, парків і лісів. Особливо сприятливі умови 
для розвитку популяцій даної рослини спостерігаються на урбанізованих 
територіях, що зазнають антропогенного навантаження, де часто санітарний 
стан зелених насаджень загального користування загалом не відповідає 
вимогам ведення паркового господарства, що й підвищує її поширення. 

Розповсюдженню омели білої сприяють птахи, переважно дрозди та 
омелюхи, які розносять її насіння по лісопаркових та лісових насадженнях.  

Контроль за розповсюдженням омели білої не може зводитися до її 
повного винищення. Адже доведено, що дана рослина відіграє певну роль у 
забезпеченні біорізноманіття. На територіях, де омела була повністю 
ліквідована, через три роки після її знищення спостерігалось зменшення 
видового різноманіття птахів та їх чисельності, що призводить до поширення 
комах-фітофагів і, як наслідок, ураженості та погіршенню продуктивності 
насаджень. 

 Найчастіше спостерігається паразитування омели білої на тополях, 
кленах, березах, вербах, липах, в’язах, грушах та яблунях. Поодинокі випадки 
паразитування омели білої спостерігаються на хвойних деревах. 

Проростаючи в тканини дерева омела біла впродовж всього року, а також і 
після закінчення вегетації дерева-господаря, використовує з нього частину води 
та мінеральних речовин. Внаслідок цього спостерігається зменшення кількості 
та розміру листків до 18 %, приросту пагонів від 40 до 60 %. Уражені омелою 
білою гілки дерев знижують інтенсивність росту та продуктивність лісових 
насаджень. Усе це призводить до знищення деревних насаджень особливо 
вздовж автомагістралей, парках та лісових масивів [6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доведено, що лісопаркові 
медоноси відіграють важливу роль в бджільництві, забезпечуючи бджіл 
протягом активного сезону нектаром і квітковим пилком. У деяких екологічних 
зонах лісопаркові медоноси складають основу медоносної бази бджіл.  

Основою сучасного нектаро-пилкового конвеєру бджіл лісопаркових дерев 
в умовах Вінниччині є: липа серцелиста (Tilia cordata Mill), липа широколиста 
(Tilia platyphylos Scop), акація біла (Robinia pseudacacia L.), клен гостролистий 
звичайний (Acer platanoides L.), клен польовий (Acer campestre L.), клен 
татарський (Acer tataricum L.).  

Липа серцелиста цвіте в період червня впродовж 20 діб, 
медпродуктивність  липи  складає  від  300  до  1000 кг/га.   Даний  вид  липи  
зустрічається на всій території України, високий рівень насаджень 
спостерігається у парках та захисних смугах. Липа широколиста цвіте раніше 
на 12-18 діб за серцелисту  і має  дещо вищу медопродуктивність. Найбільша  
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кількість насаджень липи широколистої виявлено у парках та лісосмугах. 

Акація біла цвіте біля 12 діб в період травня і червня, медопродуктивність 
складає до 1000 кг/га. Найбільш розповсюдженні насадження спостерігаються в 
лісостеповій зоні. Клен гостролистий (звичайний) цвіте в кінці квітня - на 
початку травня, тривалість цвітіння 7-13 діб, медопродуктивність - до 200 кг з 1 
гектара. Росте в листяних та змішаних лісах, культивується велика кількість в 
парках  та лісосмугах. 

Клен польовий цвіте  в квітні та на початку травня, медопродуктивність – 
до 1000 кг з 1 гектара. Росте в листяних лісах, парках та лісосмугах по всій 
території України [1-4]. 

Методика та умови досліджень. Дослідження по вивченню особливостей 
пошкодження омелою білою нектаро-пилконосних дерев проводили у парках, 
лісових масивах та лісосмугах в умовах Вінницького та Тиврівського районів 
Вінницької області. 

До складу нектаро-пилконосних дерев включали тільки ті, з яких бджоли 
одержували найбільше нектару та квіткового пилку (липа серцелиста, липа 
широколиста, акація біла, клен гостролистий, клен польовий і клен татарський). 

Облік розповсюдження омели білої проводили із розрахунку кількості 
пошкоджених дерев на території з найвищим локальним рівнем ураження 
вираженим у відсотках по кожній породі окремо в умовах лісових насаджень і 
парків у містах районного та обласного значення, лісосмугах біля 
автомагістралей. 

Мета роботи. Вивчити інтенсивність пошкодження омелою білою 
медоносних дерев лісопарків та лісосмуг.  

Викладення основного матеріалу. Результати досліджень (табл. 1) 
показали, що рівень пошкодження нектаро-пилконосних дерев лісових угідь, 
парків та лісосмуг був відповідно в межах 11,7% - 34,6%, 28,5% - 85,5% та 
38,4% - 84,8%. Характеризуючи інтенсивність розповсюдження омели білої в 
межах лісових угідь необхідно відмітити, що на досліджуваних ділянках було 
виявлено пошкодження липи серцелистої – 34,6%, липи широколистої – 23,5%, 
клену гостролистого і  татарського відповідно – 25,0% та 11,7%.  

В умовах паркових насаджень пошкодження омелою білою склало: липи 
гостролистої – 51,6%, липи широколистої – 52,9%, акації білої – 28,5%, клену 
гостролистого – 85,5%, клену польового – 71,4% та клену татарського – 63,6%. 
Аналіз інтенсивності розповсюдження омели білої на нектаро-пилконосних 
деревах досліджуваної території лісосмуг біля автомагістралей показав, що 
даним напівпаразитом пошкоджено: липи широколистої – 38,4%, акації білої – 
84%, клену польового – 42,8%. Водночас, було виявлено, що інтенсивність 
пошкодження нектаро-пилконосів залежала від домінуючих видів дерев у зоні 
локального розповсюдження омели білої. Зокрема, на досліджуваній території 
лісових угідь кількість липи серцелистої було 37,6%, липи широколистої – 
12,3%,   клену   гостролистого  – 8,7%   та  клену татарського – 12,3%, тоді як 
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Таблиця 1 

Інтенсивність пошкодження нектаро-пилконосних дерев омелою білою 
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Липа 
серцелиста 52 18 34 31 16 15 - - - 

Липа 
широколиста 17 5 13 17 5 12 13 5 8 

Акація біла 40 - 40 7 2 5 86 73 12 
Клен 

гостролистий 
(звичайний) 

12 3 9 83 71 12 - - - 

Клен 
польовий - - - 21 8 13 9 3 6 

Клен 
татарський 17 2 15 11 7 4 - - - 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

 відсоток пошкоджених їх омелою білою відповідно складав – 34,6%, 29,4%, 
25% та 11,7%, окрім акації білої, на якій напівпаразит був відсутнім. 

На досліджуваних територіях парків липа серцелиста складала 18,2%, липа 
широколиста – 10%, акація біла – 4,1%, клен гостролистий – 48,8%, клен 
польовий – 12,4% та клен татарський – 6,5%, а пошкодження омелою білою 
відповідно: 51,6%, 29,4%, 28,6%, 85,5%, 38,1% та 63,6%. 

На досліджуваних територіях лісосмуг липа широколиста складала 12,2%, 
акація біла – 81,2% та клен польовий – 6,6%, а рівень пошкодження даних 
нектаро-пилконосів був у межах 38,4%, 84,8% та 33,3% відповідно. 

Тобто, у лісових угіддях більша частка серед нектаро-пилконосних дерев 
була  липи,  в  паркових   зонах  –  клену   гостролистого   (звичайного)  та  у  
лісосмугах – акації білої, водночас, і більший відсоток спостерігався 
пошкоджених дерев по даних породах. 

Отже, розповсюдження омели білої залежало не тільки від породи нектаро-
пилконосних дерев, а й від кількості дерев певної породи у зоні локального їх 
пошкодження даним напівпаразитом. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз результатів 
досліджень показав інтенсивність пошкодження нектаро-пилконосних дерев, 
що спостерігалось в наступній послідовності: лісові угіддя: липа серцелиста → 
липа широколиста  → клен гостролистий (звичайний) → клен татарський; 
парки: клен гостролистий (звичайний) → клен татарський → липа серцелиста 
→ клен польовий → липа широколиста → акація біла; лісосмуги: акація біла→ 
липа широколиста → клен татарський, що залежало як від породи нектаро-
пилконосних дерев, так і від їх кількості в зонах локального розповсюдження 
даного напівпаразиту. 
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АННОТАЦИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОМЕЛЫ БЕЛОЙ НА МЕДОНОСНЫХ ДЕРЕВЬЯХ В 

УСЛОВИЯХ ВИННИЧИНЫ 
Изучена интенсивность повреждения нектаро-пильценосных деревьев 

лесных угодий, парков и лесополос в условиях Винницкой области. Выявлено, 
что в зонах высокого локального распространения омелы белой на 
нектаропильценосных деревьях наблюдается следующая последовательность 
их повреждения, в частности в условиях лесных угодий: липа сердцевидная → 
липа крупнолистная → клен остролистный (обычный) → клен татарский; 
парки: клен остролистный (обычный) → клен татарский → липа сердцевидная 
→ клен полевой → липа крупнолистная → акация белая; лесополосы: акация 
белая → липа крупнолистная → клен татарский, что зависело как от состава 
нектаро-пильценосов, так и от их количества в зоне распространения данного 
паразита. 

Ключевые слова: нектаро-пыльценосы, омела белая, пчелы, парки, 
лесополосы, лесные угодья. 

Табл. 1. Лит. 7. 
ANNOTATION 

OVERSPREADING OF VISCUM ALBUM L. ON HONEY PLANTS IN 
THE CONDITIONS OF VINNYTSIA REGION 

The intensity of damaging the nectar and pollen trees of forest lands, parks and 
woods in the conditions of Vinnytsia region has been studied. It has been found that 
in the zones of the highest local overspreading of Viscum album L. on the nectar and 
pollen trees, the following sequence of their damage is observed, in particular, in the 
conditions of forest lands: Tilia cordata L.→ Tilia platyphyllos L. → Acer 
platanoides L.→ Acer tataricum L.; in the parks: Acer platanoides L.→ Acer 
tataricum L.→  Tilia cordata  L.→  Acer campestre L.→  Tilia  platyphyllos L. →  
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Robinia pseudoacacia L.; in the woods: Robinia pseudoacacia L. → Tilia 
platyphyllos L. → Acer tataricum L. It depended both on the composition of the 
nectar and pollen trees and their number in the area of distribution of the parasite. 

It was found that the level of damage to the nectar-dust-bearing trees of forest 
lands, parks and forest strips was respectively within 11.7% - 34.6%, 28.5% - 85.5% 
and 38.4% - 84.8%. 

Characterizing the intensity of distribution of white mistletoe within the forest 
lands, it should be noted that damage to the Tilia cordata L. – 34,6%, Tilia 
platyphyllos L. – 23,5%, Acer platanoides L. and Acer tataricum L.– 25,0% and 
11,7% . In the conditions of park plantations, damage to Viscum album L.: Tilia 
cordta– 51,6%, Tilia platyphyllos L. – 52,9%, Viscum album L. – 28,5%, Acer 
platanoides L. – 85,5%, Acer campestre L. – 71,4% and Acer tataricum L.– 63,6%. 

Analysis of the intensity of Viscum album L. distribution on the nectar-pollen-
bearing trees of the forest area under the highways showed that this parasite was 
damaged: Tilia platyphyllos L. – 38,4%, Viscum album L. – 84%, Acer campestre L. 
– 42,8%. 

The intensity of damage to nectar-pollen was found to depend on the dominant 
tree species in the area of local Viscum album L. 

In the woodland, a greater proportion of the nectar-bearing trees were Tilia, in 
the park zones – Acer platanoides L. and in the forest strips -– Viscum album L., at 
the same time, and a larger percentage were observed of damaged trees in these 
species. 

The distribution of Viscum album L. depended not only on the breed of nectar-
pollen-bearing trees, but also on the number of trees of a particular variety in the 
area of their local damage by this parasite. 

Key words: nectar and pollen trees, Viscum album L., bees, parks, woods, forest 
lands. 

Tab. 1. Lit. 7. 
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