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ВСТУП
2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь. У 2013 році за
пропозицією Рамсарської конвенції цей день відзначається під девізом «Водноболотні угіддя зберігають воду». При визначенні 2013 року «Міжнародним
роком співпраці для збереження води» Генеральна Асамблея Організації
Об’єднаних Націй визнала, що вода має вирішальне значення для добробуту,
сталого розвитку та охорони здоров’я людини. Рамсарська конвенція визначає,
що водно-болотні угіддя займають ключові позиції у цьому взаємозв’язку, і
розумне використання водно-болотних угідь має важливе значення для сталого
управління водними ресурсами. Міжнародний Рамсарський Перелік включає
2065 водно-болотних угідь загальною площею 197,4 млн. га. Серед них 33
водно-болотні угіддя міжнародного значення в Україні, площею 678 тис. га. З
них 22 отримали статус у 1995 році, а в 2004 році Бюро Рамсарської конвенції
прийняло рішення про надання міжнародного статусу ще 11, які розташовані у
межах територій природно-заповідного фонду України. Необхідно відмітити,
що у 2011, 2012 рр. були прийняті розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.02.2011 №147-р та від 21.09.2011 №895-р, від 24.10.2012 №818-р про
погодження надання 19 водно-болотним угіддям України статусу водноболотних угідь міжнародного значення. Відповідні матеріали надіслано
до Секретаріату конвенції для включення зазначених угідь до Переліку
водно-болотних угідь міжнародного значення. У 2013 році Міністерство
екології та природних ресурсів планує спрямувати зусилля на виявлення цінних
водно-болотних угідь, забезпечення їх охороною, екологічно безпечне
використання їх ресурсів, а також на забезпечення виконання Плану заходів
щодо впровадження Рамсарської конвенції в Україні на період до 2015 року,
затвердженого наказом від 17.07.2012 №352 .
Вагоме значення гідроекосистем, торфовищ визначають сучасні
міжнародні екологічні проблеми пов’язані з водозабезпеченням, глобальним
потеплінням, збереженням біотичного, ландшафтного різноманіття, тому
наукові обґрунтування, практичні, методичні рекомендації екологічного
менеджменту водно-болотних угідь дуже актуальні, пріоритетні на форумі.
Питаннями оптимального управління, функціонування, розвитку
гідроекосистем займаються вчені різних спеціальностей: гідробіологи, геологи,
географи, ботаніки, зоологи, агроекологи, ґрунтознавці, лісівники, екологи ін.
Тому в збірнику представлені матеріали наукових статей фахівців різних
напрямів, спеціальностей. Детально описані водно-болотні об’єкти природнозаповідного фонду, розглянуті питання міжнародної співпраці та
координування у сфері екологічної політики, проаналізовано перспективи
раціонального природокористування і збереження гідроекосистем.
Щиро будемо вдячні за побажання і зауваження.
З глибокою повагою і надією на конструктивну співпрацю,
Головний науковий редактор збірника
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В.В. Конішук

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
І ТОРФОВИЩ У КОНТЕКСТІ ПОЛІСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНВЕНЦІЇ
1

Бондар О.І., 2Гаврилов С.О., 3,4Коніщук В.В.
1 – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Міністерство екології та природних ресурсів України
2 – Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»
3 – Інститут агроекології і природокористування НААН України
4 – Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край»
dei2005@ukr.net, s_gavrilov@ukr.net, konishchuk_vasyl@ukr.net
Наукові основи комплексного екосозологічного, соціально-економічного вивчення
водно-болотних угідь (в тому числі міжнародного значення) визначать їх збалансований
розвиток. В умовах глобальних змін навколишнього природного середовища, загроз
збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, потреби наукового обґрунтування
раціонального використання земельних, водних, болотних ресурсів; дослідження
антропогенно вразливих екосистем водно-болотних угідь актуальні та пріоритетні.
Поліський водно-болотний регіон найбільший за площею із відносно добре
збереженими автохтонними ландшафтами в материковій Європі. Проте, негативні наслідки
осушувальної меліорації, нераціонального лісокористування і сільськогосподарського
виробництва, радіаційне забруднення аварії на Чорнобильській АЕС у сучасний період
вимагають наукового обґрунтування реабілітації екосистем і забезпечення збалансованого
розвитку територій у транскордонному аспекті. Оскільки більшість екологічних проблем
Полісся не обмежені адміністративно-територіальними кордонами то й вирішення їх буде
ефективним лише за рахунок узгодженої міжнародної співпраці в першу чергу країн у межах
Полісся – Білорусі, Польщі, Російської Федерації, України. Зважаючи на те що площа
регіону становить близько 300 тис. км2 із абсолютними висотами від 89 м (гирло р. Десна) до
316 м (Словечансько-Овруцький кряж), належить до басейну трьох морів – Балтійського (р.
Зх. Буг), Чорного (р. Прип’ять, р. Дніпро, р. Десна), Каспійського (р. Витебть, р. Жиздра), у
різних частинах відмінні геолого-геоморфологічні умови, ґрунти, рослинність варто виділяти
три області – Західне, Центральне, Східне Полісся (рис. 1) із відповідними регіонами у
залежності від предмету досліджень наприклад геоботанічні, агроекологічні, інші райони.

Рис. 1. Межі Полісся (Західне, Центральне, Східне)
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Болота і торфовища Полісся важливі як середовищетвірні екосистеми, центри
біорізноманіття та біоценозів, вони забезпечують формування, перенесення і баланс
органічних, хімічних речовин, забезпечують депонування вуглецю (в тому числі парникові
гази СО2, акумуляція яких болотами в 10 разів більша ніж лісами), формують, фільтрують
гідрологічний стік поверхневих та підземних вод, нівелюють ерозійні процеси, частково
забезпечують енергетичну безпеку (торфи як добриво, паливо умовно відновних корисних
копалин), використовуються як землі запасу, рілля, випаси, сінокоси, місця полювання і
риболовлі, ягідники, центри рекреації. Водно-болотні угіддя Поліської низовини відіграють
важливу роль у формуванні Пан’європейської екомережі. Охорона, раціональне
використання і відновлення водно-болотних угідь результативні лише при ефективному,
науково-обґрунтованому управлінні як державного рівня так і міжнародного.
Екологічний менеджмент водно-болотних угідь в Україні пов’язаний з впровадженням
положень ратифікованих Верховною Радою України міжнародних угод (Конвенція про
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів, м. Рамсар, Іран, 2.02.1971 р. «Рамсарська конвенція»),
виконанням указів Президента, постанов Кабінету Міністрів, законів та нормативноправових актів (Положення про водно-болотні угіддя загальнодержавного значення,
Постанова Кабміну України №166 від 8.02.1999 р.), кодексів (Водний, Земельний, Лісовий,
Про надра, Повітряний) проектів (Національна стратегія збереження водно-болотних угідь
України, 2003) [5]. Україна розпочала гармонізацію вітчизняного законодавства до Водної,
Земельної директив Європейського Союзу.
У співпраці міжнародних організацій, які сприяють охороні та раціональному
використанні торфових боліт, виникло кілька програм. Це Міжнародна група по охороні
боліт (IMCG), Міжнародне товариство по торфу (IPS), Міжнародне бюро по охороні водноболотних угідь (Wetlands International), Міжнародна програма „Глобальна ініціатива
торфових боліт” (Global Peat Initiative, GPI) створена як форма організаційної підтримки
втілення Глобального плану із збереження торфових боліт, розробленого в рамках
Рамсарської конвенції. Мета (місія) GPI – зберегти у рівновазі торфові болота, їх ресурси та
біорізноманіття для наступних поколінь шляхом їх дослідження, обміну інформацією та
шляхом сприяння розвитку раціонального природокористування у всьому світі. На
міжнародному рівні чітко визначенні особливо цінні водно-болотні угіддя, які включені до
Рамсарського списку і охороняються згідно «Рамсарської конвенції». Директивою 92/47
Європейського Союзу затверджено перелік рідкісних болотних біотопів, які потребують
збереження. В окремих країнах (Польща) введено мораторій на осушення боліт, нами також
запропоновано ввести заборону на осушення водно-болотних угідь України, провести
рекультивацію порушених торфовищ, забезпечити збереження цінних сфагнових боліт.
Але в Україні досі не визначено Концепцію збалансованого розвитку водно-болотних
угідь і Стратегію її реалізації. Наразі продовжуються фундаментальні наукові дослідження
на тему «Методологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і
торфових екосистем» №ДР 0111U003228 (науковий керівник Коніщук В.В.), які завершаться
у 2015 році з очікуваним результатом – методологічно-теоретичними зведеннями основ
гелології (болотознавства), конкретними прикладними пропозиціями, обґрунтуванням
Концепції збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ.
Основні засади (Стратегія) Державної екологічної політики України на період до 2020
року [6] мають декларативний характер і нажаль, там нічого конкретного не вказано про
план дій щодо кадастру боліт і торфовищ. В екологічній стратегії України до 2020 року
передбачена охорона водних ресурсів, зокрема реформування системи державного
управління в галузі охорони та раціонального використання вод шляхом впровадження
інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, зазначено, що до
2020 року буде забезпечено рекультивацію земель на площі не менше 4,3 тисячі гектарів.
Але, нажаль нічого не сказано про водно-болотні угіддя, торфовища і наслідки
ксерофітизації після осушення та змін клімату, при тому що Україна найменше в Європі
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забезпечена водними ресурсами. На офіційному рівні не проводиться оцінка якості вод за
гідро-хімічними показниками на болотах України [4].
Згідно ст. 3 Водного кодексу України [1] усі води (водні об’єкти) на території України
становлять її водний фонд і є національним надбанням народу України. До водного фонду
України належать: 1) поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки);
штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об’єкти; 2) підземні води та
джерела; 3) внутрішні морські води та територіальне море. До земель водного фонду (ст. 4)
належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами,
болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та
навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а
також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.
Цікаво, що в окремих випадках торфовища і осушені землі можуть бути зазначені як у
водному, лісовому так і земельному фонді [1,3]. Острови в межах водно-болотних угідь
можуть відноситись до лісового фонду і водного, а штучно створені, намиті часто не
фіксують взагалі. Варто зазначити, що у Водному Кодексі України є чимало неточностей і
помилок, зокрема це стосується дефініцій понятійно-термінологічного апарату, наявні
некоректні вислови, тощо. Тому він потребує ретельного редагування і доопрацювання
науковцями. Cтатистичні дані не завжди достовірні й потребують уточнення, оскільки
проведений науковий кадастр боліт і торфовищ у минулому, в даний час фактично не
оновлюється, не виконуються комплексні польові експедиційні дослідження. Тому
актуальним питанням є екологічна паспортизація. Нещодавно отримано Свідоцтво на
реєстрацію авторського права на твір №43835 «Екологічна паспортизація боліт, торфовищ і
осушених земель України» (Бондар О.І., Коніщук В.В.) від 21.05.2012 р. (Державна служба
інтелектуальної власності України). У перспективі доцільно офіційно визначити охоронні
смуги для боліт і торфовищ, по аналогії з річками і озерами. Наразі нами розробляється
екологічний паспорт для джерел, озер, ставів, водосховищ. Екологічний паспорт річок
розроблено раніше, який має правовий статус. Постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.1997 №347 «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку
установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» (із змінами і
доповненнями внесеними від 24.01.2002 №72) визначено екологічний моніторинг річкових
басейнів. Основними джерелами вихідної інформації для складання паспортів річок є:
матеріали комплексних польових обстежень річок та їх басейнів; дані багаторічних
спостережень за режимом поверхневих і підземних вод; відомості про природні умови
регіону; архівні матеріали про екстремальні показники гідрометеорологічних характеристик;
матеріали інженерно-гідрометеорологічних і спеціальних експедиційних досліджень;
топографічні та тематичні карти й плани, складені за матеріалами аерофотозйомок; дані
водообліку, Державний водний кадастр; схеми комплексного використання та охорони
водних ресурсів; Державний земельний кадастр та природно-сільськогосподарське
районування території басейну річки; фондові й оперативні дані наукових та проектних
організацій. Після теоретико-методологічного етапу, реальне впровадження ефективного
моніторингу і об’єктивного кадастру боліт, торфовищ, осушених агроландшафтів,
гідроекосистем можна здійснити через механізми нормативно-правової бази. Крім того для
різних регіонів повинен бути один уніфікований принцип, підхід та методичні рекомендації
екологічної паспортизації. Кадастр і опис водно-болотних угідь міжнародного значення
Рамсарського списку проводиться за уніфікованою формою Бюро Рамсарської конвенції.
В Україні неодноразово пропонувались алгоритми управління водно-болотними
угіддями міжнародного значення, методичні рекомендації до планування і впровадження,
шляхи покращення збереження торфових та інших видів боліт [7,8]. Але в різних відомствах
яким належать території доволі відмінні принципи екологічного менеджменту, це ж саме
стосується прикордонних держав у межах Полісся.
З метою узгодження між країнами вихідних даних, фізико-хімічних показників стану
води, ґрунту, фітостроми транскордонних гідробасейнів, зокрема Поліського регіону,
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необхідне координування дій фонового моніторингу, ефективного екологічного
менеджменту. Результативна співпраця в цьому аспекті спостерігається у трилатеральних
(«Західне Полісся»), білатеральних («Поліські болота», «Брянські ліси») об’єктах природнозаповідного фонду. Але в різних країнах різні критетрії охорони, відтворення і використання
природних ресурсів. Визначення спільних пріоритетів сприятиме вирішенню міжнародних
екологічних проблем, це стосується радіаційної безпеки, екобезпеки вцілому,
водозабезпечення і якості вод, міграції видів фауни, тощо. Запропонована нами [2] концепція
«Поліської екологічної конвенції» є доволі дієвим механізмом налагодження міжнародної
співпраці в галузі екологічної політики, охорони довкілля. Від Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів
України був направлений офіційний лист у Міністерство закордонних справ України щодо
доцільності обґрунтування і подальшої імплементації Поліської екологічної конвенції.
Соціально-економічний розвиток суспільства із врахуванням природоохоронних
критеріїв важливе питання у депресивному Поліському регіоні. Забезпечення належних
умов проживання людей, зберігаючи при цьому особливо цінні природні екосистеми, є
пріоритетним напрямом наукового обґрунтування раціонального природокористування і
збалансованого (сталого) розвитку територій. Водно-болотні, угіддя, торфовища – одні з
найбільш динамічних екосистем, окрім того їх середовищеутворюючі компоненти (вода,
ґрунт, торф, рослинність, ін.) дуже вразливі до негативних факторів. Тому, кадастр,
моніторинг основних екологічних (фізичних, хімічних, біотичних, тощо) показників боліт,
торфовищ і осушених земель Полісся важливе та актуальне міжнародне питання.
Збалансований розвиток, ефективний екологічний менеджмент транскордонних
регіонів, як актуальне і пріоритетне питання, залежить від рівня координування спільних
заходів країн-сусідів у сфері екологічної політики, соціально-економічного співробітництва.
Для важливого історико-культурного, фізико-географічного Поліського регіону (Білорусь,
Польща, Російська Федерація, Україна) розробка та реалізація Поліської екологічної
конвенції стане нормативно-правовим підґрунтям реалізації ефективних проектів охорони і
раціонального природокористування водно-болотних угідь і торфовищ. Впровадження
конвенції сприятиме екобезпеці, стимулюватиме надходження інвестицій з метою соціальноекономічного зростання та збереження навколишнього природного середовища Полісся.
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Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
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Західно-Подільський Лісостеп має своєрідні геологічні, геоморфологічні та гідрологічні
властивості, які призводять до незадовільного болото- та торфоутворення. Серед інших
лісостепових регіонів він відрізняється низькою заболоченістю та заторфованістю. Існуючі
болота джерелами водно-мінерального живлення мають поверхнево-стічні води та
атмосферні опади, або підземні води та опади, або опади, стічні поверхневі та підземні води з
поверхневим і підземним сезонним стоком (Брадіс, 1973). Тобто належать до реогенних,
мінерогенних та омнігенних (Соловей, 2012). Атмосферні опади при цьому відіграють
порівняно невелику роль у їх живленні. Характер покривних порід та висока розораність
берегів, а інколи і схилів долин призводять до дуже високої мінералізації вод, які живлять
болота. Це зумовлює розвиток лише евтрофних боліт та утворення високозольних, інколи
карбонатних торфів. На історії боліт відбилися господарські заходи: знищення лісів та
наступне розорювання звільнених площ призвели до різького замулення боліт. Це викликало
подекуди припинення торфоутворення та навіть поховання торфопокладів під алювіальноделювіальними відкладами шаром до 1 м та більше. Впливають також на розвиток та
існування боліт з одного боку заходи з осушувальної меліорації та з другого – будівництво
ставків і водосховищ, які існують на більшості річок регіону. За останнім геоботанічним
районуванням він належить до Західноподільського та Північноподільського округів Східноєвропейської лісостепової провінції ( Дідух, 2003).
За районуванням торфово-болотного фонду України болота Хмельницької та
Тернопільської областей (окрім північної частини Кременецького р-ну Тернопільської та
Ізяславського, Шепетівського і Полонського районів Хмельницької області) належать до
торфово-болотної області Лісостепу району Подільського Лісостепу – слабо заторфованого
району заплавних низинних високозольних торфовищ (Брадіс, 1959, 1973 ). Його загальна
заболоченість сягає 1 %, а заторфованість - від 0,2 в Тернопільській та 0,7% у Хмельницькій
області. Для Хмельницької області заторфованість підвищують північні районі, які належать
до Малого Полісся, заторфованість якого значно вища. Серед загальної кількості боліт
нараховується біля 190 боліт з торфопокладами. Їх середня глибина – 2-3 м. Але
зустрічаються великі за площею болота, глибина покладів в яких досягає 5-6 м і більше
(відмічені глибини покладів у 9-10 м). Щоправда, в більшості випадків торф у таких покладах
залягає лише до 4-6 м, а нижче розташований торфо-туф, рідше сапропель з великою
кількістю крупних залишків рослин та черепашок, що свідчить про походження цих боліт на
місці водойм (ймовірно карстового генезису).
Є.М. Брадіс вказує, що болота в цьому регіоні розвиваються переважно в заплавах річок
і долинах стоку (балках), де вони глибоко врізані і мають в основі водотривкі відклади.
Більшість долинних боліт, в тому числі і тих, що охоплюють усю заплаву малих річок, мають
коритоподібну форму торфопокладу (Брадіс, 1973). Прикладом таких боліт є болота
«Помнерки» (глибина покладу в середній частині біля 4 м), «Мокровець» (3,25 м),
«Тарнавське» (4 м), «Печенія» (2 м) тошо. В більшості заплавно-притерасних боліт
найглибша частина покладу знаходиться ближче до одного краю, зазвичай під крутим схилом
долини, де інколи проходить русло. Прикладом таких боліт є болота «Гарбузовське»
(Глибина покладу 9,25 м на відстані 75 м від русла в лівобережній заплаві р. Правий Серет,
загальна ширина якої – біля 400 м), «Мединське» (8,75 м , 60 м від каналізованого русла р.
Самчик при загальній ширині долини біля 250 м). За розмірами на Поділлі переважають
болота площею до 100 га. Боліт з площею понад 150 га значно менше і є лише кілька
торфових боліт з площею понад 1000 га.Ступінь обводнення боліт на Поділлі дуже різний і
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залежить від впливу двох вказаних господарських впливів – осушення, каналізації русел річок
та будівництва гребель.
Торфові поклади подільських боліт за Є.М. Брадіс складені в основному очеретяними,
очеретяно-осоковими, деревно-очеретяними, осоковими та гіпново-осоковими торфами
середнього та високого ступеня розкладу з дуже високою зольністю. Тому стратиграфія
торфовищ, складених цими торфами, достатньо одноманітна. Більшість покладів належать до
багатошарово-драговинного виду будови. Рідше зустрічаються поклади очеретяного виду
будови, ще рідше – драговинно-лісового та гіпново-осокового (Брадіс, 1973). Відповідно до
характеристики болотно-торфового району торфи відрізняються високою мінералізацією. Їх
поклади часто замулені, просякнуті вапном, інколи мають домішки піску. Вміст CaO досягає
в деяких торфах 24-25 % ( хоча середній рівень – 8,7) Зазвичай торфи слабокислі, але в таких
випадках можуть бути не лише нейтральні, а й слаболужні з рН 6,6-7,4. (Спостерігаються
коливання pH від 5,4 до 7,4). Відмічено значний вміст окислів заліза (1,4-5,5) (Торфяной фонд
Укр. ССР, 1959, Брадіс, 1973). Така мінералізація зумовлює високу зольність подільських
торфів. Тут майже немає помірнозольних торфів (до 12 %) і багато високозольних з зольністю
понад 40 %. Це визначає непридатність більшості торфів для використання на паливо та
обмеженість використання в чистому вигляді на добриво. Разом з тим, в минулому багато
торфовищ розроблялися і понад 30 торфовищ вже у 80-ті роки вважалися повністю або
частково виробленими. На місці їх залишилися в багатьох випадках залиті водою кар’єри, де
відбувається свого роду автореабілітація болотної рослинності. Рослинний покрив та будова
торфопокладів боліт Подільського Лісостепу досліджувалася нами під керівництвом Є.М.
Брадіс у 1963-1964 рр. (Брадіс, 1966, 1967, 1973) та повторно нами у 1977 р. (Балашов, 1981,
1982, Зелінка, 1984). В останній час вивчаються болота Середнього Придністров’я (Балашов,
2012). Але з результатів досліджень опубліковано дуже мало. До того ж усі публікації
стосуються переважно описів рослинного покриву. Дані про склад торфу та будову
торфопокладів частково представлені в розділі Є.М. Брадіс в монографії «Торфово-болотний
фонд УРСР, його районування та використання» (1973), де подано профілі будови
торфопокладів двох боліт – «Скалатське» та «Вовк». Більшість даних лишилася
неопублікрваними. Наша стаття має частково заповнити цю прогалину. Проте, деякі з
торфовищ внесено до «Торфяного фонда УССР» (1959 ) за даними геоботаніків та технічної
розвідки 50-х років.
В межах регіону поширення боліт та особливо наявність торфових боліт неоднакові.
Торфові болота, в тому числі площею понад 350 га, зустрічаються лише в північній половині
Тернопільської та Хмельницької областей. В південних районах, як показали останні
дослідження (Балашов, 2012), болота не мають торфових покладів. Лише деінде на болотах в
цій частині відмічені торфово- та торфувато-болотні ґрунти. Розподіл Поділля на такі різні,
щодо торфоутворення, частини обумовлений співвідношенням суми опадів в певні сезони та
відповідних температур. Приблизна межа співпадає з ізотермою сумарної сонячної радіації у
25 за холодне півріччя.
Основні відомості про найбільші торфові болота показано в таблиці. В ній представлені
дані про адміністративне місцезнаходження болота, його розміщення в рельєфі, площу,
максимальна глибину покладу, в т.ч. глибину торфу, вид будови покладу (в.п.) та ступінь
розкладу (ст.р.) торфів, а також рослинний покрив, сучасний стан іх використання в т.ч. як
природні кормові угіддя (ПКУ). При наявності вказано природоохранний статус. Для деяких
боліт відсутні дані про загальну площу.
Наявність деревини в покладах торфу на багатьох болотах свідчить про те, що в
минулому лісові та чагарникові болота (вільхові, березові, вербові) були досить поширені в
регіоні. Отже відклади торфів є своєрідним літописом історії рослинності регіону. В наш час
в регіоні лісові болота зустрічаються дуже рідко. Сучасний рослинний покрив боліт регіону, в
тому числі торфових боліт, створений переважно трав’яними, рідше трав’яно-гіпновими
угрупованнями.
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Таблиця
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ТОРФОВИЩ
ПОДІЛЬСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ
№
пп

Назва,
місцезнаходження,
Розміщення в ландшафті

Площа,
га,
статус

Макс.глиб.
покладу
глибина
торфу

1

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
«Мединське» Підволочиський
р., с. Козяри заплава р.Самчик

-

7,75
4,5

«Скалатське»,
Підволочиський р. с. Скалат,
долина мал. річки .

-

2

7,75
7,25

3

4
5

6

1

2

3
4

5
6
7

«Семиківське-Помнерки» між
с. Раковець, Теребовлянського
та Россоховатець Козівського р.
заплава р.Студенка
«Шумське», заплава р. Вілія,
Шумський р-н
с. Рахманів, Кардищов
«Вишневецьке» Збаражський р.
Заплава верхньої течії р. Горинь , с.
Катюжанці

164
4,0
3,5
Держ.
заказник
10,0
8,75
467
4,5
4,0

«Гарбузовське»,
9,5
Збаражський р.
6,5
с. Перепельники,.
.лівобережна. заплава р. Пр. Серет
ХМЕЛЬНИЦЬКА
«Тарнавське»,
Летичівський р-н,
4.0
4,0
с. Грушківці,
120
заплава затухаючого прав. притоки р. В 2-х
Вовк
ділянках
«Вовчокське», Ярмолінецький р.,
с. Літки, Яськівці .
1200
>6
6,0
Заплава р.Вовчок
В 3-х
ділянках
«Вовковське», заплава
р. Вовк, с. Колибань,
Деражнянськиї р-н
«Бужокський»,
Ст-.Константинівський р.
с. Миколаїв, Глібки
Заплава р. Бужок
«Смотричське»,
Городокський с. Купин, пр. заплава
р. Смотрич
«Грузевицьке», с. Грузевиця,
Летичівський р-н
Заплава р. П. Буг
«Бубновське», заплава
безімен. річки, Волочиський р-н,
с. Бубновка

4370
6,5
6,5
В 2-х
ділянках
1614
В 5-ти
ділянках

6,5
6,5-4,0

352

6,0
6,0
4,75
3,5

397
628

7,5
6,0
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Вид
покладу,ступінь
розкладу %
зольність
ОБЛАСТЬ
В.п. очеретяний
Ст.р. -35-40,
Замул. вапно
В.п-.осоковоочеретяний,
багатошароводраговинний
Ст.р. 25-35
Високозольний
В.п –багатошардраговинний,
Ст.р-.25-35,
Замулений
В.п.- осоковий,
Ст.р-18-45
Високозольний
В.п.осоководраговин.
Ст.р.- середн.
Зольність - середня
В.п.очеретодраговинний,
Замулений
Ст.р.-15-45
ОБЛАСТЬ
В.п.-осоковоочеретяна,
Ст.р.- середний
Зольність - середня
В.п.-осоковогіпновий,
осоковий
Ст.р.- 25-30.
Зольнисть середня
В.п.-багатошароводраговинний
Ст.р.-25
В.п.- осоково-очерет.
Ст.р.- середня
Зольність- середня
Похований торф
В.п- осок.-очерет.
Ст.р.- середн.
В.п.-осок.,
дерев.осоков., Ст.р.-40-50,
Високозольний
В.т.- осоково-очерет.
Ст.р.- середн.
Зольність середня

Рослинний Викорипокрив,
стання,
стан
Осоковогіпн.,
повзучоміт
ліц.
лепеховий
Осоковоочерет.,

Частк.
осуш.,
видоб.
торфу,
ПКУ
Частк.
осуш.,
ПКУ

Осоковохвощевий,
місцями
очерет.
Осоковоочеретяни
й з чагарн.
Очерет,
Осоковоочеретяни
й
Бол.-лучн.,
злак.-та
дрібноос.
різнотрав.

Обвод.
ПКУ

Осоковгіпн
Осоковоочеретяни
й
Різноман.
болотний

Торфо
доб.
Осуш.
ПКУ

Болотновисокотр.

Торф.
виробл.

Вільхововербовий
очер.осок.гіпновий
Осоковоочерет.,

Частк.
осуш.,
ПКУ

Бол.-луч.,
зл.-осок.різнотр.
Очерет.,
осоковогіпнов.

Цн. част.
вироб.,
ПКУ
Обвод.
ПКУ
Частк.
осуш.

Держ.
гідролог.
заказник

Частк.
розроб.
ПКУ
Осуш.
ПКУ
Раніш.
розроб.
ПКУ

При цьому найбільш обводнені ділянки боліт вкриті очеретяними, осоково-очеретяними,
рогозовими, лісокомишовими, велико-лепешняковими та гостроосоковими угрупованнями.
Після осушення можна спостерігати п’ять стадій сукцесії болотного покриву (Балашов, 1982).
На осушених торфовищах, які не використовуються під сільгоспкультури, травостій набуває
характеру перехідного від болотного до лучного, коли починають переважати в травостої
мітлиці (Agrostis stolonifera, A. tenuis), тонконогі (Poa palustris, P. trivialis, P. pratensis),
костриці (Festuca rubra, F. pratensis) та інші злаки, а при випасанні – дрібні осоки (Carex
nigra, C. flava, C. рanacea та інш.). В залежності від ступеня осушення гідрофільні і мезогідрофільні види змінюються гідро-мезофільними і мезофільними. Але при цьому зміни в
травостої відбуваються приховано і ділянки з однаковими домінантами рослинного покриву
можуть знаходитися на різних стадіях осушення. Встановити різницю дозволяє індекс
осушення (İs). Наприклад, на бол. Шумське в заплаві р. Вілія ділянки з домінуванням осок
просяної та жовтої були відмічені при слабому (İs =2,25), помірному (İs=3,53-4,43) та при
нормальному (İs = 9,91) осушенні (Балашов, 1980). Ступінь осушення/обводнення болота та
характер його використання впливають на процес торфоутворення та на збереження
торфопокладу. При розорюванні болота після осушення верхній шар торфу «спрацовується» швидко розкладається під впливом кисню. Від цього може зникнути значна частина
торфопокладу.
В різні роки на підставі досліджень геоботаніки пропонували як об’єкти охорони різні
болотні урочища в регіоні (Брадіс, 1973, Зелінка, 1984, Андрієнко, 1982, 2008). Наведені в
статті дані свідчать про необхідність охорони боліт не лише за складом рослинного покриву,
а й за будовою торфопокладів, оскільки розробка, особливо промислова розробка торфовищ
призводять до втрати цих пам’яток природи, які є, як зазначалося, природним літописом, який
фіксує рештки рослин та спори і пилок, за складом і кількістю яких палеоботаніки
визначають не лише рослинність минулих часів, а і кліматічні дані. При цьому з території
Західного Поділля палеоботаніками до цього часу були досліджені спорово-пилкові діаграми
лише з боліт «Глядки» (Тернопільський район) та «Заложці» (Зборівський р-н Тернопільської
області), а також «Нові Гутискі» (Ізяславський р-н Хмельницької обл.) Останнє з них
знаходиться на Малому Поліссі. При цьому глибина покладів ціх боліт не досягала 6 м.
(Артюшенко О.Т., 1982). Тоді як в цьому регіоні є більше 10 торфовищ з глибиною покладів
понад 6 м. І є навіть болото в заплаві р. Вілія, поклад якого досягає 10 м (бол. «Шумське»,
Тернопільська область) ( № 5, «Торфяной фонд Укр.ССР», 1959).
З раніше пропонованих урочищ деякі було взято під охорону (Зелінка, 1984, Андрієнко,
1982, 2008 ). Але з типовим торфопокладом охороняються з 1980 р в ранзі заказників лише
болота Семиковське-Помнерки та Серетське. В цьому немає нічого дивного, оскільки при
виділенні боліт під охорону автори пропозицій керувалися принціпами міжнародної
природоохоронної групи «Телма». Відповідно виділялися болота з типовою для певних
регіонів рослинністю, болота рідкісні та унікальні для України, а також болота з рідкісними
видами флори, особливо реліктовими та такими, що знаходяться за межами або на межі свого
ареалу. І якщо інколи бралося до уваги гідрологічне значення болота, то на торфовища як
субстрат рослинності та містилище своєрідного літопису історії природи краю увагу не
звертали.
Заказник «Семиківське-Помнерки» розташований в долині струмка Студенка, малої
притоки р. Стрипа між с. Раковець (Теребовлянський р-н) та Россоховатець (Козівський р-н)
Тернопільської області. Площа з прилеглими мінеральними береговими смугами 164 га.
Глибина покладу досягає 4 м. Підстилається голубою глиною. Але торф – дуже замулений –
відмічено лише до 3,5 м. Нижче – сильно гуміфікована глина з рослинними рештками. Він
має типовий для боліт Лісостепу рослинний покрив з переважанням очеретових та осоковоочеретових ценозів.
Державний заказник «Болото Серетське», яке складається з трьох ділянок, розташоване
в заплаві р. Серет між селами Біле та Верхній Івачев Тернопільського р-ну і має площу понад
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1000 га. Взятий під охорону як типова для Лісостепу болотна ділянка з різноманітними
фітоценозами. Глибина торфопокладу перевищує місцями 6 м.
ВИСНОВКИ
Торфові болота Поділля заслуговують на охорону як найбільш південні в Україні та
своєрідні за складом торфопокладів. Вони мають водорегулююче та водоочисне значення.
Але визначення нових об’єктів під охорону серед боліт регіону потребує додаткового
перегляду усіх наявних відомостей, огляду на місцях та повної паспортизації торфо-болотних
угідь відповіднодо до запропонованої схеми екологічного паспорта (Бондар, Коніщук, 2011,
2012).
Сучасним господарям землі та агровідділам відповідних держадміністрацій слід
проаналізувати стан використання осушених боліт, зокрема осушених торфовищ як орних
земель. Родючість торфу може забезпечити гарні врожай різних сільгоспкультур при
нормальному осушенні, регулюванні водного режиму та при застосуванні усіх правил
агротехніки. Найбільш придатні осушені болота при помірному осушенні для перетворення їх
на культурні кормові угіддя.
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Рис. 1. Профіль торфопокладу болота Мокровець (західна частина болота Червоне)
в долині затухаючого струмка

Рис. 2. Профіль торфопокладу болота Гарбузовське, в лівобережній заплаві річки Прав.
Серет, село Перепельники, Зборівський р-н, Тернопільска область
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» ТА
ФЛОТИСТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ОЛІГОТРОФНОГО БОЛОТА ЧОРНЕ БАГНО
Біляк Б., Симканич В., Мочан В.
НПП «Зачарований Край»
bohdan82@mail.ru
Згідно висотного районування рослинності Українських Карпат територія НПП
«Зачарований край» розміщена у передгірській зоні букових лісів з бука європейського і
поширюється до висот 450-500 м н.р.м. Ці ліси покривають Південні схили ВигорлатГутинської вулканічної гряди, та у нижньогірській зоні букових лісів, що поширюються на
висоті 450-1085 м н.р.м, на Південнно-західних та Північних схилах Вулканічної гряди.
Національний природний парк «Зачарований край» є лісовою природно-заповідною
установою і займає площу 6101 га, з яких ліси займають площу 5747,8 га або (94%) території
займають лісові формації. За лісовпорядкувальними матеріалами найбільшу площу займають
ліси з домінуванням Fagus sylvatica, їх площа – 5285,6 га або (92%), На другому місці за
площею знаходяться ліси з домінуванням Picea abies - 380,2 га або (6,6%). на решту порід
які представлені в деревному ярусі припадає 1,4% площі. Зустрічаються угруповання
Pseudotsuga Menzisi площею 46,2 га. Угруповання Fracxinus excelsiоr займають - 3,1 га,
Qvercus petraea – 15,7 га, Acer pseudoplatanus – 1,4 га, Чагарниковий ярус представлений
такими видами як - ліщина (Corylus avellana), калина (Viburnum opulus), бузина чорна
(Sambucus nigra), бересклет європейський (Euonymus europaea), верба козяча (Salix caprea). У
травяному покриві – осока волосиста(Carex pilosa), зубниця зазолиста(Dentaria glandulosa),
медунка (Pulmonaria), чистець лісовий (Stachys sylvatica) та ін.
До Південно-західних схилів Вулканічного передгір’я приурочена — група типів
свіжих букових дібров (Fageto — Quercetum petraeae), де переважають асоціації маренкових
дібров (Fageto — Quercetum petraeae asperulosum), а на затінених місцях вологі букові
діброви з домінуванням у трав'яному покриві зубниці бульбистої (Dentaria bulbifera)
асоціація (Fageto — Quercetum petraeae dentariosum).
Пояс гірських букових і буково-ялинових лісів займає значну частину Південнозахідного макросхилу Карпат в межах помірної й прохолодної кліматичних зон на висоті
450-1085 м н.р.м, де він формує багатоярусні деревостани з поодинокими особинами явору
(Acer pseudoplatanus), клена гостролистого (Acer Platanoides), ясена звичайного (Fracxinus
excelsiоr), в’яза гірського (Ulmus glabra).
На Північних схилах Вигорлат-Гутинського хребта поширені вологі чисті бучини. Їх
фітоценотичне ядро формації — група типів чистих бучин (Fagetum sylvaticae), де
вичленовані асоціації маренкової (Fagetum asperulosum), осокової (Fagetum caricosum
pilosae), зубницевої (Fagetum dentariosum), живокостевої (Fagetum symphytosum), ожинової
(Fagetum rubosum hirtae), переліскової (Fagetum mercurialidosum), безщитникової (Fagetum
athyriosum) та черемхової бучин (Fagetum alliosum ursinae). Вони формуються на
середньопотужних і потужних буроземних грунтах, що утворилися на твердих вулканічних
породах — трахітах, андезитах та ін. Тут бук формує високопродуктивні фітоценози з
запасом деревини від 400—500 до 600...650 м3 на 1 га. Характерною рисою високощільних
чистих бучин є накопичення товстого шару підстилки (5-7 см і більше), яка повільно
розкладається, що є однією з перешкод для природного відновлення інших деревних порід і
сприяє тіньовитривалому буку у формуванні чистих деревостанів. З висотою над рівнем
моря погіршуються лісорослинні умови для росту бука (знижується родючість грунтів,
зростає їх щебенистість, а клімат стає більш прохолодним). У приполонинній смузі біля
верхньої межі лісу, де випадає більша кількість опадів, в більш бідних і холодних
лісорослинних умовах поширені свіжі, вологі й сирі мезотрофні й оліготрофні бучини. Тут
поширені бучини квасеницеві (Fagetum oxalidosum), чорницеві (Fagetum myrtillosum),
аденостилесові (Fagetum adenostylosum), що відзначаються нижчою продуктивністю. Висока
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зімкненість деревостанів букових лісів перешкоджає розвитку під їх покривом трав’янистого
ярусу. Значне затінення у підкроновому просторі несприятливо впливає на збереження
підросту бука. Крім того велику загрозу для виживання сходів у бучинах представляють
мишовидні гризуни, а також пізні весняні заморозки. Пониження температури до мінус 2-5
0
С призводить до масової загибелі самосіву. У високозімкнутих букових лісах надійний
підріст часто відсутній. Найбільш сприятливі умови для відновлення бука формуються при
зімкненості деревного ярусу 0,6-0,7.
Мішані букові деревостани формуються в тих екологічних умовах, де життєвість бука
понижена. У теплих районах передгір’я поширені такі групи типів: дубово-букові (Querceto
реtraeae—Fagetum) і грабово-дубово-букові (Саrріneto—Querceto-petraeae—Fagetum) ліси з
дуба скельного, грабово-букові та грабово-ялицево-букові ліси. Характерними для скелястих
форм рельєфу флішової зони є групи типів ясенових, яворових, в'язово-ясеново-яворових
бучин і буково-ясенових яворин, в’язово-ясенових яворин. Всі згадані угруповання мають
важливе ґрунтозахисне значення та підлягають охороні. Субформація буково-яворові ліси
формується на крутих схилах з щебенистими грунтами. Наявність явора сприяє активному
розкладанню підстилки, завдяки чому у трав’яному ярусі переважають нітрофільні види.
Післялісові лучні формації гірського лісового поясу виникли на місці зрубаних дубовобукових, букових, буково-ялинових лісів. Вологий клімат сприяє багатству флористичного
складу та високій продуктивності лучних формацій. Найбільш поширені луки з
переважанням костриці червоної (Festuceta rubrae), мітлиці звичайної (Agrostideta vulgaris),
костриці лучної (Festuceta pratensis), трясучки середньої (Brizeta mediae), конюшини лучної
(Trifolieta pratensis). У смузі смерекових лісів поширені щучники (Deschampsieta caespitosa).
До річкових долин приурочені вільхові ліси з вільхи сірої (формація Alnetea incanae), які
зростають на бідних супіщаних або несформованих грунтах. Характерною рисою
сіровільшаників є наявність у трав’яному покриві бореальних і монтанних видів.
Переважаючими є чисті вільхові ліси, які невеликими ділянками поширені у вологих й сирих
місцезростаннях перших річкових терас і заплав з намулисто-піщаними (з великим вмістом
гальки) дерново-глеєвими грунтами, які характеризуються поганою аерацією. Як домішка у
деревному ярусі може траплятися явір (Acer pseudoplatanus), ясен звичайний (Fracxinus
excelsiоr), ялина (Picea abies). Трав’янистий ярус багатий і нараховує до 30 видів, серед яких
переважають гігрофільні, мезо- й евтрофні рослини. Чисті сіровільшаники представлені
наступними асоціаціями: сирим мезотрофним сіровільшаником з трясучкою (Brizeta mediae)
й осоками (Carex pilosa), сирі евтрофні сіровільшаники з жіночою папороттю (Athyrium filixfemina), а також вологі евтрофні сіро вільшаники з переліскою (Mercurialis perernis) й
шавлією (Salvia glutinosa).
Найбільшою болотною екосистемою Національного природного парку «Зачарований
край» — болото Чорне Багно, яке розташоване на схилах гори Бужора на висоті 840 м н.р.м.
та відноситься до оліготрофних верхових. Болото займає одне з провідних позицій у переліку
оліготрофних болотних комплексів у зв’язку з потужністю торфових покладів та рослинним
покривом. Глибина торфових покладів складає тут до 5,9 м (рис.1) Ще у 60-ті роки минулого
століття тут спостерігалося виразне підвищення центральної частини над краями до 3 м [9],
яке сьогодні внаслідок осушування значно зменшилося.
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Рис.1. Профіль будови болота Багно (згідно Брадіс та ін., 1969)
Умовні позначення: 1 — сфагновий медіум-торф; 2 — сфагновий фускум-торф; 3 —
пухівково-сфагновий торф; 4 — гіпново-сфагновий торф; 5 — осоково-сфагновий торф; 6 —
осоковий торф; 7 — деревний торф із ялини; 8 — деревно-сфагновий торф; 9 — глина; 10 —
каміння.
На болоті „Чорне Багно” дослідження нами почалося проводити від початку створення
НПП «Зачарований Край». Протягом останніх двох років нами систематично досліджувався
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рослинний покрив болота Чорне багно, де в результаті досліджень було виявлено близько 69
видів болотної рослинності, 5 з яких мохи.
Перелік видів рослин оліготрофного болота Чорне Багно:
Lycopodium clavatum L, Equisetum palustre L., Equisetum sylvaticum L., Dryopteris cristata (L.)
A. Gray, Picea abies (L.) Karst, Betula verrucosa Ehrh., Rumex acetosella L., Hypericum
maculatum Crantz, Viola declinata Waldst. et Kit.,Viola palustris L.,Cardaminopsis sp., Salix
cinerea L., S. caprea L., Andromeda polifolia L., Calluna vulgaris (L.) Hull, Oxycoccus palustris
Pers., Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.,Vaccinium myrtillus L.,Rhodococcum vitis-idaea
(L.) Avror., Empetrum nigrum L., Drosera rotundifolia L., Sorbus aucuparia L., Potentilla erecta
(L.) Rausch., Filipendula ulmaria L.,Vicia cracca L., Chamaerion angustifolium (L.) Holub,
Polygala vulgaris L.,Peucedanum palustre (L.) Moench,Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath,
Succisa pratensis Moench, Gentiana asclepiadea L., Galium vernum Scop., Myosotis caespitosa
K.F Schulz, Myosotis nemorosa Bess. (=M. palustris (L.) L. var. nemorosa (Bess.) Schmalh.,
Veronica serpyllifolia L. Мохи: Sphagnum magellanicum Brid., Sphagnum recurvum P. Beauv.,
Sphagnum acutifolium, Polytrichum alpestre, Polytrichum commune Hedw.
Поверхня болота дрібнокупиняста з великими моховими купинами з помірним
зволоженням, тобто без води на поверхні. На болоті відсутній деревний ярус, що є дуже
рідкісним для гірських боліт Українських Карпат, та переважають чаганиково-травяносфагнові угруповання. В центральній опуклій частині болота переважають пухівкововересово-сфагнові угруповання зі Sphagnum acutifolium, який у складі мохового покриву
відіграє значну роль.
Трав’яно-чагарничковий покрив невисокий, дво- або триярусний, флористично бідний
та одноманітний. Його в основному складають типові оліготрофні види — пухівки піхвові
(Eriophorum vaginatum), журавлина болотна (Oxycoccus palustris), ж. дрібноплода (O.
microcarpus), росичка круглолиста (Drosera rotundifolia), верес звичайний (Calluna vulgaris),
андромеда (Andromeda polifolia). Моховий покрив майже скрізь суцільний або майже
суцільний (90-100%) і представлений в основному Sphagnum acutifolium, S. magellanicum,
зустрічаються також ценози молінії голубої. Деревний ярус представлений пригніченим
ялиново-березовим рідколіссям (Picea abies, Betula verrucosa, B. pendula). Верес звичайний
майже відсутній на болотах України і тільки зрідка трапляється у Карпатах, тому його
збереження на території НПП «Зачарований край» дуже важливе.
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Болотні екосистеми півночі Житомирщини одні з добре збережених серед рівнинних
ландшафтів Європи із типовими та унікальним видовим складом природної флори і
фауни.Проте вони дуже вразливі і недостатньо вивчені.
Тут локалізовані крупні масиви торфових боліт.Одними із них є водно-болотні угіддя
та верхові оліготрофні болота Поліського заповідника загальною площею 2145 гектарів,
яким в 2004 році надано статус Рамсарських водно-болотних угідь міжнародного значення.
Угіддя є типовим водно-болотним комплексом для одного з найбільших заболочених
регіонів Європи - Полісся і включає ділянку верхових і перехідних боліт „Міроші” та ділянку
перехідних-низинних боліт в заплавах малих річок Болотниці і її притоки Жолобниці, що
входять до складу Поліського природного заповідника. Район Угіддя представляє собою
сукупність високих піщаних гряд, дюн і валів, що утворилися в льодовиковий період та
понижень між ними, які зайняті долинами рік та болотами. Верхові та перехідні болота
масиву „Міроші” живляться переважно дощовими та сніговими водами, тоді як інша ділянка
Угіддя «Жолобниця» заплавного типу. Дно р. Жолобниця зараз значно замулене, на русловій
ділянці багато повалених дерев. В результаті маршрутного обстеження території Угіддя
зроблені геоботанічні описи рослинності, виявлені місця зростання рідкісних видів рослин та
рослинних угруповань, вивчена орнітофауна даних ділянок та негативні чинники і загрози,
які мають місце на цій території.
Верхові оліготрофні болота масиву „Міроші” представлені переважно типовими
сосново-пухівково-сфагновими (Pinus sylvestris - Eriophorum-polystachyon - Sphagnum
cuspidatum) угрупованнями, подекуди тут зустрічаються унікальні болітця з домінуванням
сфагнових мохів бурих (Sphagnum fuscum) і червоних (Sphagnum rubellum), а перехідні
мезотрофні – сосново-березовими (Pinus-Betula) і чагарниково-осоково-сфагновими (SalixCarex-Sphagnum) угрупованнями. Для низинних евтрофних та перехідних мезотрофних боліт
у заплавах Жолобниці і Болотниці характерні очеретяні (Phragmites australicus), осокові
(Carex lasiocarpa) та лісові угруповання
На водних плесах річок зустрічаються рідкісні угруповання рослин: формація лілії
сніжно-білої Nymphaea candida та формація глечиків жовтих Nuphar lutea.
Водно-болотне угіддя «Поліські болота» є важливим центром по збереженню
біологічного та ландшафтного різноманіття і зокрема рідкісних видів та рослинних
угруповань. Тут протягом останнього часу відмічено місцезростання цілої низки дуже
рідкісних та реліктових видів рослин. Значну наукову цінність становлять місцезнаходження
реліктових видів, як: верби лапландської Salix lapponum L. і чорничної S. myrtilloides L.,
осоки багнової Carex limosa L. Серед червонокнижних видів зустрічаються пальчатокорінник
Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce), любка дволиста Platantera bifolia (L.), росичка проміжна
Drosera intermedia Hayne, ситник бульбистий Juncus bulbosus L. та інші. У межах
оліготрофних боліт з бурими та червоними сфагновими мохами ростуть льодовикові рідкісні
реліктові та арктобореальні види, зокрема шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris L. та
журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Тваринний світ і зокрема орнітофауна водно-болотного Угіддя представлений
переважно видами водно-болотного та деревно-чагарникового комплексів. З представників
водно-болотного комплексу для очеретяних ділянок заплави р. Жолобниці характерним є
гніздування куликів, таких як бекас (Gallinago gallinago), з представників ряду
горобцеподібних фоновими видами є вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus) та очеретянка
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велика (Acrocephalus arundinaceus). Серед родини пастушкових відмічений мешканець
очеретяних заростей – пастушок (Rallus aquaticus), а з денних хижих птахів гніздиться пара
луня болотяного (Circus aeruginosus). На території водно-болотного угіддя гніздяться
червонокнижні види птахів – журавель сірий (Grus grus) та сова бородата (Strix nebulosa).
Болото є місцем полювання занесеного до Червоної книги України змієїда (Circaetus gallicus)
та підорлика малого (Aquila pomarina). На обводненій заплаві р. Жолобниці гніздяться
звичайні качки такі як: крижень (Anas platyrhynchos), чирок-свистунець (Anas crecca). Біля
води влаштовують гнізда плиски білі (Motacilla alba). Угіддя є місцем токування тетеруків
(Lyrurus tetrix) і глухарів (Tetrao uroqallus L.)
Ділянка р. Жолобниці у регіоні має важливе значення для перелітних птахів, що
здійснюють переміщення Поліським міграційним шляхом. Багато птахів використовують
заплавні біотопи угіддя, як місця зупинок для відпочинку під час міграцій. Під час весняної
міграції зграї гусей сідають на ночівлю на болота угіддя. Відмічені також: чапля сіра (Ardea
cinerea), «червонокнижний» лелека чорний (Ciconia nigra), стрімко скорочуючий свою
чисельність кулик - дупель (Gallinago media), якого занесено до міжнародної Червоної книги
МСОП та списку глобально вразливих птахів Європи. Крім гідрофільних птахів над угіддям
пролітають багато птахів інших екологічних груп. Серед денних хижих птахів тут
спостерігали канюків звичайних (Buteo buteo), осоїдів (Pernis apivorus), великого (Accipiter
gentilis) та малого (Accipiter nisus) яструбів. Численні під час осінньої міграції голубиприпутні (Columba palumbus), але переважають на міграції дрібні горобцеподібні птахи.
Фоновими видами березово-соснових лісів, які островами зустрічаються серед боліт
угіддя є дрібні горобцеподібні такі як: зяблик (Fringilla coelebs), жовтобровий вівчарик
(Phylloscopus sibilatrix), щеврик лісовий (Anthus trivialis), вільшанка (Erithacus rubecula),
весняний вівчарик (Phylloscopus trochilus), іволга (Oriolus oriolus), чорний (Turdus merula) та
співочий (Turdus philomelos) дрозди, дрізд-омелюх (Turdus viscivorus), а також великий
строкатий дятел (Dendrocopos major). На узліссях тримаються лісові кулики: чорниш (Tringa
ochropus) та вальдшнеп (Scolopax rusticola). Ці болотні птахи добре пристосувались до життя
у лісі, для гніздування обирають заболочені лісові ділянки. Добре представлена група птахів,
що гніздяться у дуплах усихаючих сосен. Це дятли: сивий (Picus canus), жовна чорна
(Dryocopus martius), голуб-синяк (Columba oenas), сич волохатий (Aegolius funereus),
серпокрилець чорний (Apus apus). В урочищі «Міроші» відмічене гнідування
червонокнижного виду дятла трипалого (Picoides tridactylus ) На території Угіддя
«Жолобниця» звичайними тваринами є бобри (Castor fiber), чисельність яких в останні роки
значно зростає. Тут зустрічається видра річкова (Lutra lutra) , рись (Lynx lynx).
Дослідження показали, що на болота заповідника , негативно вплинули меліоративні
роботи на суміжних територіях. В районі Угіддя в кінці 60-х років минулого століття було
осушено більше 5.0 тис. гектарів перезволожених земель. Осушувальна меліорація
проводилась безпосередньо на землях, які межують із заповідником, або вклинюються в його
територію. Реакцією на осушення перехідних та верхових боліт був інтенсивний розвиток
деревного ярусу.
Проведена осушувальна меліорація на землях, що межують з угіддям «Жолобниця»
суттєво вплинула на гідрологічний режим даної території. В зоні дії Жолобницької
осушувальної системи чітко простежуються процеси заболочування. В межах угіддя
спостерігається підтоплення і затоплення території. Ріст боліт продовжується й тепер.Вони
наступають на суходіл, окремі ділянки лісу заболочуються. В заплаві р. Жолобниця в
результаті підтоплення висохло більше 200 гектарів лісу, на місці яких сформувались водно–
болотні угруповання. Процеси заболочування ведуть до збільшення площі заплавних
евтрофних боліт.Тут мають місце також природні зміни боліт (сингенетичні). Вони виражені
при заростанні лісових озер, стариць, осушувальних каналів лісоболотною рослинністю
(квартали 25 -26, Селезівське лісництво).
На ділянках з уповільненим стоком болотних вод і періодичним обмілінням
проходить інтенсивне розростання лепешняка плаваючого (Glyceria fluitans L. R.
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Dr.),створються умови для зростання бобівника трилистого (Menyanthes trifoliata L),
плавушника болотного (Hottonia palustris), ряски малої (Lemna minor), різних видів осок.
Інтенсивно всихає деревний ярус і підлісок. На місці випавших дерев формується підлісок із
верби сірої і верби козячої. Відновлення деревостану розріджене порослеве, трав’яний ярус
дуже густий, флористично різноманітний. В результаті тривалого впливу перезволоження ці
несформовані угруповання трансформуються в евтрофне чагарниково-трав’яне болото.
Заплава річки Жолобниці зайнята в основному фітоценозами формацій Cariceta
omskianae та Phragmiteto – Cariceta (omskianae). На затоплених ділянках русла річки
заселяються здебільшого угруповання Phragmites australis Trin. Ex Steud (20 %).
Однією із основних загроз верховим болотам Угіддя є пожежі. Найбільш вразливі
типи природних середовищ щодо дії вогню- верхові лісові болота, які поширені на
болотному масиві «Міроші».Ймовірність виникнення пожеж на таких болотах особливо
висока, оскільки тут щорічно нагромаджується велика кількість сухої підстилки.
Болото «Міроші» по периферії постійно в минулому і зараз зазнає дії пожеж різної
інтенсивності (з чим , мабуть слід пов’язати масове розростання мітлиці собачої, молінії
глоубої.)
Постпірогенні зміни залежать від типу і сили пожежі, лісистості, типу боліт. При
низових пожежах едафічні умови змінюються менше, ніж рослинність. Цілком або частково
знищується трав’яно-чагарничковий і моховий покрив. Синузії мохів зберігаються лише по
драговинах. Різною мірою ушкоджуються дерева. Відновлення рослинності на болотах
проходить повільними темпами. В перші два роки частково відновлюється трав’яниста
рослинність, але видовий склад її дуже збіднений. Тут в основному відновлюється верес,
пухівка і появляються масові сходи берези пухнастої – утворюються так звані пустоші. З
мохів появляється Polytrichum alpestre і Polytrichum commune. На 2-3 рік після пожежі
з’являються сходи сосни. В цей час починають формуватись сосново-пухівкові і сосновопухівково-політрихові , а також сосново-березово-молінієво-політрихові угруповання.
На верхових болотах, особливо по периферії мали місце і верхові пожежі, які
знищували не тільки рослинність, але, як правило і верхні шари торфовища.
На згарищах такого типу у перші два три роки формується політрихова постпірогенна
стадія з Polytrichum alpestre на глибокопокладних торфах і з Polytrichum commune – на
мілкопокладних, де торф вигорає. Появляються рясні сходи сосни та берези. Сфагнові мохи
появляються на 5 році. Тут формуються березово-пухівково-політрихові і березовопухівково-сфагнові угруповання. Для повного циклу відновлення рослинності на болотах
необхідно більше 20 років.
В подальшому на території Угіддя будуть проводитись моніторингові дослідження за
рослинним та тваринним світом, картування місцезнаходжень рідкісних видів за Червоною
книгою України.
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ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ РІЧОК
СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ)
Винокуров Д.С.
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
phytosocio@ukr.net
Водно-болотні угіддя малих та середніх річок, а саме їх гирлові частини, русла,
ділянки заплавної тераси, що заливаються повенями, заплавні та надзаплавні озера, а також
штучні водойми (водосховища, канали, ставки тощо) степової зони України займають великі
площі та відзначаються багатством біорізноманіття. У степовій зоні, яка характеризується
обмеженістю водних ресурсів, вони набувають особливого екологічного, економічного та
соціокультурного значення. На цій території більшість водних об’єктів знаходиться в
незадовільному стані, зважаючи на загальну порушеність степового біому. Зокрема, за
ознаками характеру і ступенем порушення стан багатьох водно-болотних угідь малих та
середніх річок степової зони переважно визначається як критичний (Дубина, 2003).
Найбільший відсоток водно-болотних угідь малих і середніх річок зосереджений в їх
гирлових частинах, які займають великі площі. Зокрема, водно-болотними угіддями
міжнародного значення є «Тилігульський лиман» (гирлова частина р. Тилігул), «Молочний
лиман» (р. Молочна), «Дніпровсько-Орільська заплава» (р. Оріль), «Гирло річки Берди,
Бердянська затока та Бердянська коса» (р. Берда) (Водно-болотні…, 2006). Також великими
площами водно-болотних угідь в гирлових частинах відзначаються річки Великий та Малий
Куяльник, Кучурган, Березань, Інгулець, Самара та ін. Ці ділянки є важливими в аспекті
підтримання біорізноманіття регіону та в якості місць линьки, зимівлі та гніздування
водоплавних птахів та місцезнаходжень багатьох інших представників тваринного світу, і
мають бути охоплені охороною.
Однак досі в літературі питанням охорони та збереження водно-болотних угідь
приділялося не достатньо уваги. Слід відзначити, що у останньому найбільш повному
зведенні, присвяченому водно-болотним угіддям України (Водно-болотні…, 2006),
охарактеризовано лише 29 об’єктів, що знаходяться в степовій зоні (24 вже створених, 5
запропонованих). З них 17 розташовані в береговій смузі Азово-Чорноморського узбережжя,
решта – в гирлових частинах великих і меншою мірою середніх річок, а також заплавах
великих річок. Виключенням є запропоноване до створення водно-болотне угіддя «КлебанБик», яке знаходиться на територій Клебан-Бицького водосховища в гирлі р. Бичок.
Проблема, крім іншого, полягає у тому, що в першу чергу відбиралися території з великими
за площами водоймами. Є очевидним, що відбір, в тому числі і за Рамсарськими критеріями,
має проводитися також з позицій виконання функціональної ролі в регіоні, та забезпечення
оптимальних умов для розвитку зоологічних компонентів. Не меншу значущість також
складає участь територій водно-болотних угідь у формуванні та підтримці міграційних
шляхів як птахів, так і інших представників тваринного світу. Це, у свою чергу, ставить ряд
завдань, пов’язаних з відновленням руслових процесів, які є значною мірою порушеними.
Останнє має бути забезпене на законодавчому рівні, оскільки є тенденція використання річок
для відродження малих гідроелектростанцій. Досі це стосувалося водотоків гірських регіонів
України, але може бути перенесене на окремі території її рівнинної частини. Сумарна
екологічна, економічна, соціальна та інші цінності малих та середніх річок значно вищі за
вартість виробленої електроенергії, включаючи і нові робочі місця та інші короткочасні
переваги подібних проектів.
Русла та екосистеми долин малих та середніх річок степової зони виконують ряд
важливих функцій. Малі річки започатковують річкову мережу, і від їх стану залежать
фізичні та хімічні властивості води, а також гідрорежим більш крупних водотоків, з якими
вони пов’язані, і, відповідно, їх водно-болотних угідь. В умовах сильної деградації біотичної
складової екосистем степової зони України, вони є осередками високого біорізноманіття в
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регіоні. Також малі та середні річки, як вже відзначалося, є транспортними коридорами, по
яким відбувається міграція тварин, зокрема, птахів, а також перенесення діаспор рослин. При
раціональному використанні ресурсів ці об’єкти також є виключно важливими для
економічних та соціальних потреб південного регіону.
У зв’язку з низькою здатністю до самоочищення і самовідновлення, у порівнянні з
великими річками, малі та середні є нестійкими до трансформацій в їх долинах, що
відбуваються, а через високу щільність населення і продуктивних сил зазнають значно
більшого антропогенного навантаження. Основними чинниками негативного впливу
виступають зниження обводнення, знищення природного рослинного покриву внаслідок
розорення водозборів річок, зокрема схилів долин та заплав, зарегулювання стоку,
нераціональне використання водних ресурсів для потреб промисловості, сільського та
житлово-комунального господарства тощо. Враховуючи інтенсивність дії названих факторів,
як вже зазначалося, переважна більшість середніх та малих річок в степовій зоні знаходиться
в критичному стані. За останні десятиліття відбувається прискорення скорочення річкового
стоку, замулення та обміління русел, забруднення води та евтрофікація, що ставить
актуальними питання ренатуралізації їх екосистем. Завдяки тому, що екосистеми малих та
середніх річок, у порівнянні з великими, більше залежать від стану прилеглих водозборів, їх
відновлення можливе лише за умови здійснення заповідання цих територій (2009).
Водно-болотні угіддя малих та середніх річок відзначаються специфікою, у
порівнянні з великими водотоками. Вони представлені, звичайно, меншими площами, що є
наслідком меншого обводнення. Ширина та глибина русла є лімітуючим фактором для
зростання справжньої водної рослинності, зокрема укоріненої з плаваючими на поверхні
листками. Зазначене накладає відбиток на формування рослинності та є її особливістю. Це є
однією з причин незначного поширення у малих та середніх річках (за винятком їх гирлових
частин) угруповань союзу Nymphaeion albae Oberdorfer 1957. Більш помітними, ніж у
крупних водоймах, є сезонні і добові коливання води. Невеликі водотоки в посушливі роки
можуть пересихати повністю. Це спричинює зростання угруповань, утворених видами з
широкою екологічною амплітудою, зокрема, представників класу Phragmito-Magno-Caricetea
Klika in Klika et Novák 1941 (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha angustifolia L.,
Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmberg, Sparganium erectum L., Alisma plantago-aquatica L. та
ін.). Також малі та середні річки характеризуються невеликою, на відміну від більших
водотоків, представленістю екотопів, притаманних класу Lemnetea O. Bolòs et Masclans 1955
(мілководні, що добре прогріваються, ділянки з відсутньою або незначною течією)
(Винокуров, 2011). Частіше русло є вузьким, з порівняно сильною течією, що унеможливлює
зростання угруповань даного класу. Останній фактор також спричинює поширення
реофільних видів, зокрема Potamogeton perfoliatus L., P. pectinatus L., Vallisneria spiralis L. та
ін. Ценотична різноманітність охарактеризованих екосистем є невисокою. Виняток
складають великі за площами ділянки з незначною течією (гирлові частини, заплавні та
надзаплавні озера, водосховища), на яких відбувається розвиток, зокрема, вищої водної
рослинності. Остання представлена чотирма класами. Зокрема, клас Lemnetea охоплює
угруповання вільноплаваючих на поверхні або в товщі води неукорінених рослин (союзи
Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955, Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933). Клас
Potametea Klika in Klika et Novák 1941 представляє занурені в товщу води прикріплені, а
також прикріплені з плаваючими на поверхні листками угруповання (союзи Ranunculion
aquatilis Passarge 1964, Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex Passarge 1996,
Nymphaeion albae Oberdorfer 1957, Potamion (Koch 1926) Libbert 1931). Також в долинах
малих та середніх річок степової зони на слабкозасолених болотистих ґрунтах поширені
ценози класу Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R. Tüxen 1969 ex R. Tüxen et Hülbusch
1971. Зокрема, досить часто трапляються угруповання асоціацій Typhetum laxmannii (Ubrizsy
1961) Nedelcu 1968, Scirpetum tabernaemontani Soó (1927) 1947, Bolboschoenetum maritimi
Eggler 1933 та ін. Клас Phragmito-Magno-Caricetea має найбільшу ценорізноманітність, і
охоплює ценози повітряно-водної рослинності (союзи Glycerio-Sparganion Braun-Blanquet et
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Sissingh in Boer 1942, Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964 та
Phragmition communis Koch 1926).
Заплави середніх та малих річок в степовій зоні характеризуються процесами
засолення, спричиненими підвищеною швидкістю випаровування, внаслідок чого
відбувається капілярне підняття мінералізованих ґрунтових вод до поверхні. Це також
посилюється антропогенним впливом, зокрема, внаслідок випасання та осушувальної
меліорації. У великих річках наявні значні обсяги водних ресурсів, а також повеневий
режим, за рахунок яких поповнюються водноносні горизонти і відбувається поверхневе
розпріснення, в результаті чого названі процеси виражені меншою мірою. Галофітна
рослинність представлена засолено-лучною, солонцевою та солончаковою. Засолено-лучна
репрезентована свіжими (клас Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973) та вологими (клас
Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001) засоленими луками. Солонцева рослинність
має менше поширення, і представлена угрупованнями класу Festuco-Puccinellietea,
поширеними на короткозаливних та незаливних ділянках заплав, де може займати значні
площі. Зокрема, в нижній течії долини р. Інгул ценози класу (асоціації Puccinellietum distantis
(Rapaics 1927) Soó 1930, Puccinellietum giganteae V. Solomakha et Shelyag-Sosonko in Dubyna
et Neuhäuslová 2000, Artemisio santonicae-Puccinellietum giganteae Shelyag-Sosonko et V.
Solomakha 1987 та ін.) займають площі близько 2000 га (Винокуров, 2012). Значно менше
поширені угруповання солончакової рослинності, які в долинах малих та середніх річок
переважно формуються під впливом антропогенних чинників. Вони представлені класом
Thero-Salicornietea R. Tüxen in R. Tüxen et Oberdorfer 1958.
Рослинний покрив долин малих та середніх річок степової зони України відзначається
динамічністю. Невеликі розміри елементів долини (русла, заплавної та надзаплавних терас)
зумовлюють прискорений перебіг процесів взаємодії між спорідненими угрупованнями в
еколого-генетичних рядах рослинності. В степовій зоні швидкість їх змін залежить головним
чином від фактору зволоження, і є обернено пропорційною до нього. На відміну від долин
великих річок, в яких процеси ксерофітизації рослинного покриву певною мірою
нівелюються великими обсягами водних ресурсів, в менших водотоках участь зонального
компоненту рослинності значно зростає. Окрім того, від величини річки залежить також
початкова стадія сукцесії. Тоді як у великих річках еколого-генетичний ряд розпочинається з
угруповань зануреної справжньої водної рослинності, і йде в напрямку ксерофітизації через
справжню водну з плаваючими на поверхні листками, повітряно-водну, болотну, лучноболотну, лучну, остепнено-лучну, лучно-степову, лісову, чагарникову і степову рослинність,
для менших водотоків першою ланкою можуть виступати інші її типи. Зокрема, в долині
невеликого струмка початковими можуть бути ценози остепнено-лучної рослинності.
Обмеженість водних ресурсів та швидкість динамічних процесів є причиною
незначного поширення в степовій зоні болотних та лучно-болотних угруповань, які
зосереджені головним чином в гирлових областях середніх та великих річок. Проте на
розширених ділянках заплави, заплавних та надзаплавних озерах, водосховищах,
спостерігаються значні території, зайняті ценозами названих типів організації рослинності по
всій течії менших водотоків. Вони представлені переважно класом Phragmito-MagnoCaricetea. Найбільші площі займають ценози союзу Phragmition communis Koch 1926
(Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939, Typhetum angustifoliae Pignatti 1953,
Typhetum angustifoliae-latifoliae (Eggler 1933) Schmale 1939), що відзначаються високою
продуктивністю. Такі ділянки представляють значну цінність, оскільки виконують
стабілізуючу роль для порушених екосистем малих та середніх степових річок. На території
частини з них вже створені природно-заповідні об’єкти (зокрема, Регіональні ландшафтні
парки «Приінгульський», «Клебан-Бик», «Зуєвський» та ін.), проте більша їх кількість ще
потребує набуття охоронного статусу.
Зважаючи на динамічність малих та середніх річок, зокрема їх водно-болотних угідь,
виключно важливу роль у підтриманні сталого розвитку їх екосистем відіграє зональний
компонент рослинного покриву. Його угруповання відіграють виключно важливу роль в
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збереженні водних ресурсів, забезпеченні охорони ділянок долини, зокрема схилів, від ерозії
та кормової бази і притулку для представників тваринного світу. Степова рослинність
представлена переважно ценозами класу Festuco-Brometea Braun-Blanquet et Tüxen ex Soó
1947. Домінантами часто виступають щільнодернинні злаки, зокрема Festuca valesiaca
Gaudin та види роду Stipa L., завдяки яким, зокрема, закріплюються ґрунти на схилах і
стримується ерозія. Це запобігає потраплянню і накопиченню в руслі твердих елементів, які
утворюють мулисті наноси, а також добрив, пестицидів та інших продуктів
сільськогосподарської діяльності. Степова рослинність відзначається наявністю в її складі
рідкісних та ендемічних видів, які мають обмежене поширення. В умовах тотального
розорювання плакорних ділянок, саме долини малих та середніх річок є одними з небагатьох
їх рефугіумів.
В степовій зоні важливу роль виконує чагарникова та лісова (байрачні та заплавні
ліси) рослинність. Вона здійснює водоакумулюючу та берегозакріплювальну функцію, а
також запобігає пересиханню водойм, що особливо актуально для невеликих водотоків.
Часто масиви лісової рослинності зустрічаються у витоках річок (на схилах і заплавах
долини та балкової мережі). Такі ділянки мають бути забезпечені охороною, як важливі для
охорони від обміління та забруднення всієї водойми.
Протягом минулого сторіччя у першу чергу господарська діяльність людини
спричинила катастрофічні зміни водно-болотних угідь малих та середніх, а також пов’язаних
із ними великих річкок степової зони. Для їх нівелювання має бути розроблений план заходів
з комплексного відновлення всіх елементів річкової мережі, від витоків до гирла. Основним
пріоритетом у цьому напрямку має виступати збереження та відтворення природної
рослинності. Зокрема, необхідно надати долинам більшості річок статус охоронних об’єктів
(наприклад, пам’яток природи, заказників місцевого значення). Ці об’єкти мають включати
русла, заплави, схили долин та балкової мережі, а також прилеглі плакорні ділянки, ширина
яких має варіюватися в залежності від величини річки (для малих річок – смуга шириною 1
км, середніх – 2-3 км, великих – 3-5 км). Ділянкам долини з високим рівнем біорізноманіття
має бути наданий заповідний режим високого рангу (заказники загальнодержавного
значення, Регіональні ландшафтні парки та ін.). Також особлива охорона має надаватися
стратегічно важливим елементам долин річок – витокам, розширеним ділянкам заплави,
заплавним озерам, окремим водосховищам, гирловим областям. Оскільки природний
рослинний покрив є сильно трансформованим, на розорених схилах долин і плакорних
ділянках необхідно провести засівання суміші степових рослин. У безпосередньому контакті
зі збереженими степовими угрупованнями, відновлення таких ділянок буде відбуватися в
декілька разів швидше. Окрім того, має бути посилена відповідальність за порушення
чинного законодавства в галузі водоохоронної та природоохоронної політики. Більшість
малих і середніх річок мають розглядатися як водно-болотні угіддя. Для цього необхідно
провести їх детальну інвентаризацію та скласти відповідний кадастр. Цей документ, крім
інвентаризаційного наповнення, має включати також питання, що стосуються передбачення
ймовірних загроз, зокрема продиктованих державними інтересами, в тому числі прокладання
транскордонних магістралей, трубопроводів, будівництва промислових підприємств тощо.
Відновлення природного стану долин малих і середніх річок степової зони України, і
підтримання його в належному стані, сприятиме покращенню екологічної ситуації в
південному регіоні, а також збереженню природної та культурної спадщини.
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Вихідним пунктом у дослідженні бріофітів, в тому числі сфагнів, м. Києва є праця О.
Покровського [1892] “Материалы для флоры мхов окрестностей Киева”. У ній наводиться 136
видів: 2 види антоцеротів, 22 – печіночників і 112 видів мохів. Як указується у передмові до
цієї статті, матеріалом для складання списку видів послужили збірка автора, зібрана в період
від осені 1890 р. до літа 1892 р., і збірка І.Ф. Шмальгаузена, зібрана ним у різний час в
околицях Києва. Колекція Шмальгаузена – Покровського збереглася донині, переховується в
бріологічному гербарії Інституту ботаніки НАНУ (KW-B) і складається з семи папок: в одній
– знаходяться печіночники, у другій – сфагни, а в п’яти інших – верхоплідні та бокоплідні
мохи. До неї в різний час зверталися бріологи Д.Я. Персидський, М.Ю. Вагнер, Д.К. Зеров,
А.С. Лазаренко та інші.
Сфагнові мохи із збірки О. Покровського перевірив Д.Я. Персидський. Про результати
цієї перевірки Д.К. Зеров [1924] писав так: “…виявилося, що його (Покровського) Sphagnum
cuspidatum це є S. platyphyllum, S. subsecundum – S. recurvum, S. cymbifolium довелося розбити
на S. cymbifolium, S. subbicolor, S. medium і S. squarrosum”. З урахуванням цих уточнень за
матеріалами О. Покровського для окол. м. Києва слід вказати лише чотири види - Sphagnum
platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst., S. flexuosum Dozy et Molk., S. palustre L. та S. centrale
C.E.O.Jensen.
Після О. Покровського мохоподібні околиць м. Києва деякий час ніхто не вивчав. Лише
з 1918 року, разом зі створенням Української академії наук, у Києві почали розвиватися
цілеспрямовані бріологічні дослідження. Початок їм поклав “Комітет для виучування нижчих
рослин України”, заснований у 1919 р. на чолі з проф. О.В. Фоміним. Першими
співробітниками – бріологами у ньому були Д.Я. Персидський (вивчав сфагни та
печіночники) і М.Ю. Вагнер (брієві мохи) [Вірченко, 2001]. Ці дослідники спочатку
перевірили визначення мохів у колекції Шмальгаузена – Покровського. Потім самі збирали і
визначали бріофіти з околиць Києва – Святошина, Пущі-Водиці, Броварського лісництва
(Рибне озеро), а також Ірпеня, Ворзеля, Межигір’я. За результатами цих досліджень Д.Я.
Персидським було підготовлено працю “Мохи – торфяники (Sphagnaceae) України”, яка, на
жаль, не була опублікована.
Певний бріологічний доробок був також і у керівника «Комітету», проф. О.В. Фоміна,
головні інтереси якого зосереджувались на папоротеподібних та голонасінних. Так, він
публікує статтю про сфагнові мохи Київської та Чернігівської губерній [Фомін, 1923]. Для
окол. Києва (Святошин, Пуща-Водиця) автор вказував 10 видів, з яких ряд таксонів (S.
squarrosum Crome, S. teres (Schimp.) Angstr., S. compactum Lam. et DC., S. warnstorfii Russow,
S. fimbriatum Wilson) були відсутні у збірках попередніх колекторів.
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З початку 20-х років минулого століття в системі УАН починають працювати наступні
учні О.В. Фоміна, які спеціалізувалися з бріології – Д.К. Зеров і А.С. Лазаренко. Д.К. Зеров
[1924] детально вивчив видовий склад мохів осокових, гіпново-осокових і сфагнових боліт,
розміщених на боровій терасі Дніпра між Києвом і Броварами (Дарницький лісопарк). Він
наводить 15 видів сфагнових мохів, у тому числі й рідкісних (Sphagnum girgensohnii Russow і
S. papillosum Lindb.); зазначає домінанти мезотрофних боліт – S. obtusum Warnst., S. teres, S.
recurvum s.l., S. subsecundum Nees. У цих публікаціях [Зеров, 1924, 1928] був остаточно
встановлений флористичний склад сфагнів околиць м. Києва, а саме 17 видів.
Після Другої світової війни в околицях Києва, як і в усій республіці, поновлюються
бріофлористичні дослідження. Так, Д.К. Зеров [1948 а,б] публікує дві статті, в яких наводить
відомості про сфагнові мохи, що не увійшли до його узагальнюючої праці “Торфові мохи
України”. Основна увага тут приділена західним областям УРСР, але і для окол. Києва
наведені нові локалітети Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr., S. subsecundum, S.
compactum. Через 16 років виходить друком широко відома монографія Д.К. Зерова [1964]
“Флора печіночних і сфагнових мохів України”. Проте відомості про сфагнові мохи окол.
Києва у цій “Флорі” залишилися фактично тими ж самими.
З 1986 року планомірне і цілеспрямоване вивчення бріофлори лісопаркової зони м.
Києва розпочав В.М. Вірченко. Після кількох років досліджень він склав перевірений список
мохоподібних цієї території та встановив напрямки зміни бріофлори регіону під впливом
антропогенних факторів. Зокрема, ним було констатовано масове зникнення сфагнових мохів
з околиць Києва. У 20-х роках XX століття у Дарниці (Рибне озеро), Святошині (лівий берег
р. Нова Гребля), Пущі-Водиці (лівий берег р. Котурка біля кол. с. Горянка) суцільні покриви
на сфагнових болотах утворювали Sphagnum obtusum, S. subsecundum, S. teres, S. recurvum s.l.,
S. magellanicum Brid. і S. centrale. Тепер торфові мохи майже повністю зникли з Дарницького
лісопарку і зберігаються переважно в Святошинському ЛПГ (Романівське болото,
Межигірське лісництво) [Вірченко, 2006].
В 1988 р. у дубово-орляково-конвалієвому лісі (кв. 11 Конча-Заспівського лісництва)
В.М. Вірченком був виявлений цікавий осередок бореальних видів - обводнене
блюдцеподібне пониження зі сфагнами. Від дубового лісу його відокремлювала смуга
чагарників заввишки до 2-3 метрів, в якій переважала Frangula alnus Mill. з домішкою Corylus
avellana L. та підросту Betula pubescens Ehrh., Populus tremula L., Quercus robur L. В
трав’яному покриві тут домінувала Molinia caerulea (L.) Moench з покриттям до 90%. З мохів
в цій смузі виявлені Polytrichum commune Hedw., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.,
Sphagnum palustre L. і S. fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. Ближче до води основне покриття
утворювала Agrostis stolonifera L. з участю мохів Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.)
Warnst. та Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Окремі куртини також утворювали S. fallax,
S. palustre і Sphagnum squarrosum Crome. Безпосередньо у воді росла Carex riparia Curtis, між
купинами якої плавали Salvinia natans (L.) All. і Hottonia palustris L.; суцільний моховий
килим утворював Drepanocladus aduncus, місцями з домішкою S. platyphyllum.
В 2012 році авторами статті в цьому ж кварталі, поблизу описаного, було виявлене ще
одне подібне, але менше за площею болітце. Обстеження цих болітець показало, що
характерним для них залишається угруповання Molinia caerulea - Agrostis stolonifera, місцями
Carex riparia - Agrostis stolonifera. Серед болотних видів зростають Carex omskiana Meinsh.,
Iris pseudacorus L., Scutellaria galericulata L., Lysimachia vulgaris L., Stellaria alsine Grimm. По
периферіі болітець відмічені також Solanum dulcamara L., Lycopus europaeus L. та деякі інші
види. На трансформацію рослинного покриву на болітцях вказує зникнення водних рослин,
поширення тут Bidens tripartita L. та Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et D.Mohr.
Можна припустити, що описаний вище осередок торфових мохів у НПП
«Голосіївський» є залишком сфагнового болота, виявленого на початку XX століття А.
Базилевичем у сосновому лісі біля с. Підгірці Київського повіту. Д.К. Зеров [1924, 1928], за
зборами цього дослідника, вказував для нього шість видів сфагнів – Sphagnum obtusum, S.
subsecundum, S. fallax, S. flexuosum, S. centrale і рідкісний S. majus (Russow) C.E.O.Jensen.
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Якщо це так, то до нашого часу з перелічених видів тут збереглися лише Sphagnum
subsecundum і S. fallax. Мабуть через пониження грунтових вод в цьому місці зникли
гідрофільні сфагни S. obtusum, S. majus, S. platyphyllum. Натомість з’явилися лісо-болотні
види S. fimbriatum, S. squarrosum, S. palustre, котрі по боровій терасі Дніпра проникають
далеко на південь України.
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ІНВАЗІЙНІ ВИДИ МАКРОЗООБЕНТОСУ АКВАТОРІЇ
ДУНАЙСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
Волошкевич О.В., Волошкевич О.М.
Дунайський біосферний заповідник
reserve@it.odessa.ua
Для збереження біорізноманіття загроза розповсюдження видів - вселенців є другою
за значенням після знищення місць мешкання. Головними причинами антропогенних інвазій
в різних акваторіях є будівництво водних каналів, марикультура і акваріумістика, а також
різноманітні аспекти судноплавства, в тому числі перевозка організмів у складі угруповань
обростань корпусів суден та з водним баластом.
Якщо до середини ХХ сторіччя основним посередником проникнення водних
організмів в нові екосистеми було обростання підводної частини суден, то пізніше у зв’язку з
широким введенням протиобростаючих покриттів, а також розвитком танкерного та
балкерного флоту їм став водний баласт суден (Alexandrov, Zaitsev, 2000). Загальна кількість
знайдених екзотичних видів, як правило, пропорційна площі дослідженої акваторії та
інтенсивності судноплавства, яка визначається кількістю портів та транспортних
торгівельних шляхів. Наприклад, у Чорному морі за останні 200 років з’явилося 142 види, в
Середземному - 243 (Александров, 2004).
Економіко-географічне розташування України на європейському континенті сприяє
розвитку її транспортного потенціалу. Територією України прокладені чотири Міжнародних
(Критських) транспортних коридори. Дунай поєднує економіки 19 країн свого басейну.
Маючи власну гідрогеографічну мережу, а крім того, поєднуючись судноплавними каналами
з багатьма іншими річковими басейнами Європи, Дунай створює Південний мерідiональний
інвазійний коридор, здатний транспортувати чужорідні види зі значної частини
Європейського континенту. В Європі виділяють кілька інвазійних коридорів, якими вселенці
потрапляють у Нижній Дунай. Це Південний коридор інвазії (SC), яким розповсюдилися
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вниз за течією Дунаю Sinanodonta woodiana (Lea, 1834), Corbicula flumineа (O.F.Müller,
1774), Corbicula fluminalis (Cailliaud, 1827), Південний мерідіональний коридор (SMC),
Північний коридор (NC), Західний коридор (WC), Північний мерідіональний коридор (NMC)
та Центральний коридор (CC). Через Центральний коридор, який пов’язує Дніпр з Західним
Бугом, потрапили понто-каспійські молюски Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) та D.
bugensis (Andrusov, 1897) (Panov at. al, 2009).
Інвентаризація різноманіття флори і фауни, рослинних угруповань є складовою
частиною моніторингових робіт, які щорічно проводяться за Програмою Літопису природи
Дунайського біосферного заповідника (далі ДБЗ). Дослідженням гідробіонтів – вселенців
української частини дельти Дунаю в останні десятиріччя найбільше займалися Одеська філія
Інституту біології південних морів, Дунайський біосферний заповідник, Інститут
гідробіології НАН України. Загалом по інвентаризації флори та фауни ДБЗ в різні роки
працювало більше 100 науковців з різних інститутів, більшість яких є установами
Національної академії наук України.
Всього в водоймах акваторії ДБЗ в 1999 році було виявлено 1259 видів гідробіонтів,
серед яких 365 видів фітопланктону, 301 вид зоопланктону, 304 види мікрофітобентосу, 259
макрозообентосу (Біорізноманітність…, 1999), а станом на 2013 р. було виявлено ще 7 видів
макрозообентосу.
З початку заповідання дельти Кілійського гирла Дунаю в 1967 році в акваторії БДЗ
були знайдені десятки вселенців. Серед макрозообентосу найбільш значущими для
екосистем є молюски мія піщана (Mya arenaria), скафарка (Scapharca inaequivalvis),
корбікула річкова (Corbicula fluminea) та сінанодонта Вуда (Sinanodonta woodiana) (Lea,
1834)), краби голландський (Rhithropanopeus harrissi tridentatа) та мохнаторукий китайський
(Eriocheir sinensis), а загалом 19 видів (Таб. 1.).
Таблиця 1. Перелік інвазійних видів макрозообентосу, які з’явилися в акваторії ДБЗ з
середини ХХ сторіччя
N

ВИДИ

Стан
на 2013 рік

Рік
появи

Нативний басейн

Спосіб
потрапляння
в акваторію
Баластні води, в
яйцевих капсулах
на рибах
Акваріумний вид

1

Черевоногі молюски (Gastropoda)
Rapana thomasiana (Crosse, 1861)
pапана

звичайниймасовий

1953

Японське море

2

Physella acuta (Draparnaud, 1805)

звичайний

2002

3

Lithoglyphus naticoides
(C. Pfeiffer, 1828)

масовий звичайний

1960

4

Potamopyrgus jenkensi (antipodarum)
(E.A.Smith, 889)
Ferrissia fragilis (Tryon, 1863)
ферризія цупка
Двостулкові молюски (Bivalvia)
Anadara inaequivalvis (Bruguiere
1789) куніарка
або скафарка.
Mya arenaria (Linne 1758), мія
піщана.

рідкісний

1951

Південна
Америка
Понто Азовський
регіон
Нова Зеландія

рідкісний

2008

Північна
Америка

1984

Адріатичне море

масовий звичайний

1966

Атлантичний
океан

Баластні води

8

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)
китайська беззубка Вуда.

масовий

1999

Далекий Схід

9

Corbicula fluminea (O.F.Müller,
1774) корбікула річкова
Corbicula fluminalis (Cailliaud,

масовийзвичайний
рідкісний

1995

Далекий Схід

Баластні води,
інвазовані
глохідіями риби
Баластні води

2002

Далекий Схід

Баластні води

5
6
7

10

звичайний
рідкісний

-

Баластні води
Баластні води
Баластні води

Баластні води

31

11
12
13
14

15

16
17

1827)
Hypanis glabra (Ostroumoff, 1905)
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Dreissena bugensis (Andrusov, 1897)
Ракоподібні (Crustacea)
Decapoda
Eriocheir sinensis (Milne-Edwards,
1854), китайський мохнаторукий
краб

звичайний
звичайний
рідкісний

2007

Каспійське море
Каспійське море
Каспійське море

Баластні води
Баластні води
Баластні води

рідкісний

2003

Западне
узбережжя
Тихого океану

Баластні води

1949

Атлантичне
узбережжя
Північної
Америки.

Баластні води
або на корпусі
кораблів серед
обростань

Понтокаспійський
регіон

невідомо

19701980
19701980
1972

Середземне море

Інтродуковані в
рибогосподарських
цілях в деякі
водойми,
розширення ареалу
Баластні води

невідомо

2008

Водойми Європи

Невідомо

Rhitropanopeus Harrisi tridentata
(Maitland, 1874)

звичайний масовий

Mysida
Paramysis lacustris
(Czerniavsky, 1882)

рідкісний

18

Limnomysis benedeni
(Czerniavsky, 1882
Acartia tonsa (Dana 1849)

19

Олігохети (Oligochaeta)
Branchiura sowerbyi (Beddard, 1892)

звичайний

Примітка: Зустрічаємість видів наведена по нашим даним, та Ю. П. Зайцева (2001 р.), А. В.
Ляшенко (2004, 2010 рр.), М. О. Сона (2007 р.).
Ефект впливу прибульців на аборигенні екосистеми дуже важко відокремити від
впливу різноманітних антропогенних факторів. Спостерігаючи за вселенням нового виду та
деградацією аборигенних угруповань не можна на підґрунті поверхневих фактів визначити
причинно-наслідкові зв’язки між цими подіями, достеменно сказати, коли вид - прибулець
витісняє місцевий вид, а коли займає вільну нішу, яка стала вільною зовсім через інші
причини. Відповіді на ці запитання потребують всебічних досліджень. Найчастіше
зустрічаються в акваторії Дунайського біосферного заповідника або мають найбільший
вплив на його екосистеми наступні види.
Чисельність рапани Rapana thomasiana (Crosse, 1861) на батьківщині регулюється
морськими зірками, які не можуть жити в опріснених водах Чорного моря. Не маючі
природних ворогів, цей вид розпліднився і знищує місцевих молюсків. За даними деяких
авторів, через цього вселенця зникло біля 40% видів молюсків Чорного моря. В викидах на
косах ДБЗ в останні два роки стулки рапан зустрічаються 2-3 екз./м², в травні - червні на
третині стулок інших видів молюсків прикріплені кладки рапани, що є свідченням значної її
чисельності. Цей вселенець несе серйозну загрозу видовому складу аборигенних молюсків та
порушенню екосистеми моря. В прибережній зоні він регулює чисельність вселенця мії.
Мія піщана Mya arenaria (Linne 1758) на території заповідника зустрічається на
піщаному та мулистому дні моря та прибережних естуаріях. Чисельність її значно
коливається . У 2012 році найбільша щільність живих екземплярів мії на дні в прибережних
ділянках з боку Солоного та Дурного заливів сягала 65 екз./м². Якщо судити за викидами
стулок на приморські коси, протягом 2000-2003 рр. її щільність у прибережних районах була
неймовірно високою. Після штормів на окремих ділянках на косах утворювалися вали з
порожніх стулок до метра заввишки довжиною до 2 км, а всі пляжі були вкриті досить
рівномірним шаром стулок цього виду до 0,2 метри. Потім поступово її кількість почала
зменшуватися, протягом 2005-2006 рр. на приморські коси потрапляла велика кількість
стулок мії чорного кольору, з чого можна зробити припущення, що однією з причин масової
загибелі цього виду були підйоми сірководню з глибоких шарів моря. Мія має значний вплив
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на аборигенні види - конкурує з місцевим дрібним видом лентідіумом (Lentidium
mediterraneum) (O. G. Costa, 1829)), з яким вона ділить піщане дно. Молоді особини мії –
додатковий ресурс корму для донних риб, дорослими харчуються морські птахи. Також
дорослими молюсками харчується інший вид - вселенець рапана. Мія стала додатковим
фільтруючим молюском в прибережній зоні.
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) - китайська беззубка Вуда, знайдена нами на
території ДБЗ у 2000 році, протягом 2003-2008 рр. зустрічалась в усіх каналах та
прісноводних кутах і в опріснених ділянках солонуватоводних заливів. Щільність цього виду
сягала 12 екз./м², в деяких місцях екстремальних 20 екз./м². Протягом 2009-2012 рр.
чисельність сінанодонти стабілізувалася і в середньому по внутрішнім рукавам і кутам
складає 3 - 4 екз./м². На 2013 рік зустрічаємість сінанодонти Вуда складала від 20 до 30 %
серед аборигенних видів уніонід та анодонт. Щорічно влітку спостерігається масова загибель
сінанодонт зі стулками завдовжки 10-13 см у віці 2-4 років, хоча відомо, що це не межа її
фізичних розмірів та віку. Причинами можуть бути висока каламутність дунайської води та
паразити. Конкурує з найпоширенішими місцевими видами беззубок Anodonta cygnea (L.),
Anodonta piscinalis (Nellson) та уніонід Unio pictorum (L.), Unio tumidus (Philipson). Молодь та
личинки є кормовим об’єктом для риб, дорослих молюсків їдять птахи, розбиваючи стулки.
Куніарка або скафарка Anadara inaequivalvis (Bruguiere 1789) в українських водах
була описана в Чорному морі в 1987 році. Досить часто зустрічаються стулки на
приморських косах, протягом 2005-2007 їх щільність серед викидів стулок всіх молюсків
сягала 10 %. Вплив на місцеві види вивчений недостатньо. Стулки активно
використовуються в якості субстрату багатьма видами безхребетних.
Корбікула річкова Corbicula fluminea (O.F.Müller, 1774) стала стрімко
розповсюджуватися територією дельти з 2001 року. Масовий спалах цього молюску
спостерігався протягом 2004-2006 рр., за одне притонення мальковим тралом в рукаві
Старостамбульському ловилося до 100 кг корбікули з площі 0,2 га. У 2012 році під час
аналогічних притонень в рукавах Старостамбульському та Бистрому вже траплялися
одиничні екземпляри цього молюска. На барових частинах всіх рукавів ДБЗ зараз існують її
популяції, які зустрічаються на піщаних грунтах в акваторіях з нестійкою солоністю від 0 до
11 ‰ і щільністю до 32 екз./м².
Голландський крабик Rhitropanopeus Harrisi tridentata (Maitland, 1874) широко
розповсюджений в солонуватоводних водоймах дельти, а в заливах Бадик, Дурний, Солоний
він є масовим видом. Влітку 2012 року максимальна щільність молодих крабиків сягала 45
екз./м² на дні, в заростях занурених макрофітів – до 10 екз./кг сирої маси рослин. Дорослі
краби та їх личинки є цінними кормовими об’єктами і в період високої чисельності можуть
мати суттєву роль в харчуванні риб. Так, наприклад в Сасикському водосховищі в 1982 році
частота зустрічаємості його в харчуванні окуня складала 62,5 %, при цьому в деяких особин
ми знаходили до 4 залишків краба з розмірами карапаксу 16-22 мм.
Китайський мохнаторукий краб Eriocheir sinensis (Milne-Edwards, 1854) займає
окреме місце в списку вселенців, враховуючи його великі розміри, потенційне промислове
значення, здатність руйнувати дамби своїми великими норами, можливу конкуренцію з
місцевим річковим раком і т. д. Він був вперше знайдений в дельті Дунаю в румунській
частині залива Мусура у 1997 році. Перший краб в акваторії ДБЗ був пійманий у плавну сіть
рибалками на 20 км Дунаю у 2002 році, шєирина карапаксу сягала 7,5 сантиметрів. До 2006
року поступало по кілька усних повідомлень на рік про потрапляння мохнаторуких крабів в
рибальські сітки в різних гирлах дельти. Проте, з 2007 повідомлень про краба нема, і
співробітниками заповідника також жодного екземпляру знайдено не було.
Враховуючі існуючі та майбутні кліматичні зміни, можна прогнозувати лише
збільшення частки видів - вселенців в складі флори та фауни ДБЗ та відповідно і їх значення
в екосистемах. Разом з тим немає чітко сформульованого та документально оформленого
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відношення до цих видів не лише в ДБЗ, але і загалом в об’єктах природно-заповідного
фонду та державі в цілому.
Стосовно дельти Дунаю, то це питання неодноразово обговорювалося на нарадах
різного рівня вітчизняних та іноземних фахівців. В результаті в розроблених у 2004 році
спільних «Цілях менеджменту по збереженню біорізноманіття та сталому розвитку» для
транскордонного українсько-румунського біосферного резервату «Дельта Дунаю» та
молдавського заповідника «Нижній Прут» з’явився пункт щодо необхідності оцінки впливу
алохтонних видів на аборигенні та розробки законодавчих рамок для припинення їх
інтродукції на заповідні території. На сьогоднішній день якихось нормативних документів
стосовно цього питання немає, як і наукових центрів, які могли б проводити роз’яснювальну
роботу та давати офіційні рекомендації, що породжує певні проблеми. Так, наприклад, поява
в 2009 році на території ДБЗ шакала та його швидке розповсюдження приводить до звернень
місцевих мешканців до адміністрації ДБЗ з проханнями приймати якісь заходи, правового
підґрунтя для яких зараз взагалі немає. Навіть по відношенню до карантинних видів рослин
на території об’єктів ПЗФ немає сформульованої позиції, що теж породжує певні проблеми.
Необхідність створення Центру чи Ради з контролю за біологічними інвазіями та
розробки Національного плану дій по їх запобіганню стає все більш очевидною. Такий
Центр може бути створений при Відділенні загальної біології НАНУ чи Мінприроди
України і мати регіональні відділення. Так, на території ДБЗ, де існують інвазійні коридори в
поєднанні з масштабним моніторингом, виявляється значна кількість нових для України
видів – вселенців (наприклад біля 60 % нових адвентивних видів флори за останні 20 років), і
такий регіональний центр вкрай тут необхідний.
БІБЛІОГРАФІЯ
Александров Б. Г. 2004. Проблема переноса водных организмов судами и некоторые
подходы к оценке риска новых инвазий // Морской экологический журн. Т. 3. № 1: С. 5-17.
Біорізноманітність дунайського біосферного заповідника, збереження та управління, Київ,
Наукова думка, 1999, 702 с.
Ляшенко А. В., Зорина-Сахарова Е. Е., Маковский В. В. Дрейссена бугская (Dreissena
bugensis ANDR, Mollusca, Bivalvia) в Килийской дельте Дуная. //Гидробиол. журн -2010. – Т.
46, №1.
Сон М. О. Моллюски-вселенцы в пресных и солоноватых водах Северного Причерноморья,
Одесса, 2007, 130 с.
Alexandrov B., Zaitsev Yu., Chronicle of exotic species introduction into the Black Sea/ The Black
Sea ecological problems: Mat. Intern. Symp. (31 October -5 November, Odessa, Ukraine). –
OCNTI, 2000, - Р. 14-19.
Berezina N.A., Petryashev V.V. et al. Alien malacostracan crustaceans in the eastern Baltic Sea:
pathways and consequences //Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts/ Eds.: P. Clark, B.
Galil and Carlton J.T. Invading Nature – Springer Series in Invasion Ecology, 2011. V. 6. Part 3. P.
301–322.
Cohen A.N., Weinstein A. The potential distribution of chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) in
selected waters of the western United States with U.S. Bureau of reclamation facilities // Tracy Fish
Collections Facilities Studies. 2001. V. 21. P. 1−61
Zaitsev Yu. and Ozturk B. Exotic Species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas.
Turkish Marine Research Foundation, 2001. Р.89-117.
Lyashenko A.V., Sinitsyna O.O., Voloshkevich E.V. Alien species within Ukrainian lower
Danube’s reaches // IAD, Limnological Reports, v. 35, Proceedings of the 35th Conference, Novi
Sad, Serbia and Montenegro, 2004 – P. 583–588.
Panov V. E . at al. Assessing the Risks of Aquatic Species Invasions via European Inland
Waterways: From Concepts to Environmental Indicatorsю //Integrated Environmental Assessment
and Management — Volume 5, Number 1—pp. 110–126, 110- 2009 SETAC.

34

РОЛЬ ВЕЛИКОГО ЧАПЕЛЬСЬКОГО ПОДУ В ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
НАВКОЛОВОДНИХ ПТАХІВ ДНІПРОВСЬКО-МОЛОЧНЯНСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ
Гавриленко В.С., Мезінов О.С.
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН
askania-zap@mail.ru
Широтний Південноукраїнський природний коридор національної екомережі є
основним осередком водно-болотних угідь півдня України, в тому числі і міжнародного
статусу. Більшість з них має вихід до акваторій Азовського та Чорного морів, або входить до
їх складу, і лише окремі, такі як Великий Чапельський під в межах Біосферного заповідника
"Асканія-Нова", знаходяться на відстані від 30 до 90 кілометрів від найближчих крупних
морських водойм. Широко відомо, що Біосферний заповідник "Асканія-Нова" репрезентує
Дніпровсько-Молочнянський низинний степ Причорноморської середньостепової провінції,
серед якого вкраплені численні, різного розміру пониження – поди, що періодично
заповнюються талою чи дощовою водою і на певний проміжок часу являють собою водноболотяні угіддя. Найбільшими з них є Агайманський, Барнашівський, Великий і Малий
Чапельський, Токмали, Чорна долина, Домузлинський, Мустапой, Сиваський, Отрадівський.
При цьому, в залежності від серій гумідності чи посушливості клімату, спостерігається
колосальна амплітуда кількісних та якісних показників їхньої біоти. Яскравим прикладом у
цьому плані є Великий Чапельський під площею 2376,4 га, найбільш збережений,
нерозораний, із заповідним режимом. Його днище, яке періодично затоплюється водою,
займає близько 13 квадратних кілометрів. Водозбірна площа поду, звичайно, значно більша і
виходить за межі біосферного заповідника у сусідні райони – Каховський, Чаплинський та
Новотроїцький. Територія поду отримала статус водно-болотяного угіддя міжнародного
значення від Бюро Рамсарської Конвенції рішенням № 1397 29 липня 2004 року. Шлях до
цього був непростим, оскільки науковою і природоохоронною громадськістю територія
заповідника все ще сприймалася як класична цілина, і лише завдяки переконливим фактам,
що підтверджували наявність азональної екосистеми, яка за своїми кількісними
характеристиками цілком відповідала вимогам Рамсарської конвенції, цей об’єкт вдалося
зареєструвати. Це дослідження базується на власних матеріалах, архівних документах і
публікаціях щодо орнітофауни біосферного заповідника. (Гавриленко, 1997; Гавриленко,
Зубко, 1999; Гавриленко, Мезинов, 2005; Гавриленко та ін., 2010; Гавриленко, 2011; Зубко и
др.., 1998; Зубко и др., 2006).
Аналіз показує, що видове різноманіття птахів, які гніздяться безпосередньо на днищах
подів, досить обмежене. Це пов’язано із потужним навантаженням копитних ссавців. Якщо
простежити історію використання подових екосистем, з’ясовується, що вони впродовж
століть були під впливом копитних тварин – диких і свійських. Навесні поди, зазвичай,
наповнювалися талими водами і слугували водопоєм для стад тарпанів, сайгаків та інших
копитних і, одночасно, були місцем перебування та гніздування навколоводних птахів. При
подальшому обсиханні їх території використовувалися як пасовища копитних і місце годівлі
літуючих птахів. У дуже посушливі роки водно-болотний комплекс скорочувався до
мінімуму, поступаючись суто степовим видам. Приклади остепніння детально описані у
ботанічній літературі (Ведєньков, 1998). Із другої половини ХХ століття ситуація докорінно
змінилася, оскільки більшість подів було розорано, а інші піддані ще більшому пресу
свійських копитних тварин: овець, коней та великої рогатої худоби. Досить напружена
ситуація складається навіть на заповідній території у Великому Чапельському поді. Статус
заповідної ділянки ця територія отримала у 1966 році, але до 1985 року тут випасали сіру
українську худобу, а до 2002 року – гібридів бізона і бантенга з великої рогатою худобою.
Тепер ця територія насичена стадами одно- і парнокопитих диких тварин, чисельність яких
непросто регулювати через питання, що виникають в силу вимог природоохоронного і
ветеринарного законодавства. Доказом того, що саме копитні ссавці є обмежуючим
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фактором для гніздування ряду видів навколоводних птахів, є результати простого
експерименту, проведеного в середині 1990-х років після спорудження на водонакопичувачі
у центрі поду, що існує тут з початку ХХ століття, платформи для гніздування. В перший же
сезон на ній загніздилися малий (Sterna albifrons Pallas, 1764) та річковий (Sterna hirundo
Linnaeus, 1758) крячки, кулик довгоніг (Himantopus himantopus Linnaeus, 1758) і жовтоногий
мартин Larus cachinnans Pallas, 1811); два перших види на гніздуванні у поді до цього не
зустрічалися. Разом з тим, заповідний режим і додаткове живлення центру Великого
Чапельського поду із двох артезіанських свердловин суттєво впливають на видове
різноманіття, характер перебування, кількісні показники окремих видів птахів, помітно
виділяючи цю територію серед інших подів всього Дніпровсько-Молочнянського межиріччя.
Із представленого в таблиці 1 списку видно, що в орнітокомплексі немає птахів, які
гніздяться в очеретяних заростях, оскільки такі біотопи тут відсутні. Із 22 видів регулярно
гніздиться 8, з яких 3 занесені до Червоної книги України. Якщо брати до уваги весь список
гніздової навколоводної орнітофауни поду, то червонокнижні види представлені 6 видами.
Таблиця 1. Гніздова орнітофауна Великого Чапельського поду
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Назва виду

Гніздиться
регулярно

Botaurus stellaris Linnaeus, 1758 Бугай
Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 Лелека білий
Tadorna ferruginea Pallas, 1764 Огар
Tadorna tadorna Linnaeus, 1758 Галагаз
Anas platyrhynchos Linnaeus,1758 Крижень
Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 Лунь
очеретяний
Grus grus Linnaeus, 1758 Журавель сірий
Crex crex Linnaeus, 1758 Деркач
Fulica atra Linnaeus, 1758 Лиска
Charadrius dubius Scopoli, 1786 Пісочник малий
Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 Чайка
Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 Куликдовгоніг
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Чоботар
Glareola pratincola Linnaeus, 1766 Дерихвіст
лучний
Larus cachinnans Pallas, 1811 Мартин
жовтоногий
Chlidonias niger Linnaeus, 1758 Крячок чорний
Chlidonias leucopterus Temminck, 1815 Крячок
білокрилий
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Крячок річковий
Sterna albifrons Pallas, 1764 Крячок малий
Asio flammeus Pontoppidan, 1763 Сова болотяна
Motacilla feldegg Michachelles, 1830 Плиска
чорноголова
Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 Трав'янка лучна

Гніздиться не
щорічно
+***
+****

+
+
+
+
+*****
+*
+
+
+
+
+**
+**
+
+
+
+
+
+
+
+

Примітка: * останні 20 років не гніздиться; ** останні 10 років не гніздиться; *** гніздиться лише у роки
сильних затоплень і розвитку високого травостою водно-болотяної рослинності; **** в останні роки регулярно
гніздиться на штучно створеній присаді за межами поду; +***** реєструвалося одне гніздування на початку ХХ
століття.
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Значно багатший перелік видів, що включає 70 представників, які використовують
Великий Чапельський під, зупиняючись під час сезонних міграцій, літують та зимують тут
(рис. 1).
6

14

50
літуючі

мігруючі

зимуючі

Рис. 1. Представленість птахів за характером перебування у Великому Чапельському поді
Серед них 1 представник ряду Гагароподібні, 3 – Пірникозоподібні, 1 – Пеліканоподібні, 8 –
Лелекоподібні, 23 – Гусеподібні, 2 – Соколоподібні, 3 – Журавлеподібні, 29 – Сивкоподібні.
У цьому списку є 20 видів, що занесені до Червоної книги України. Окрім цього,
зустрічаються види, охоронювані МСОП. Зокрема, щороку реєструється від декількох
десятків до 12 тисяч червоноволої казарки. У 1996 році зареєстровано заліт і перебування
більше тижня 5 особин білого журавля (Grus leucogeranus Pallas, 1773), які трималися серед
зграй сірого журавля (Гавриленко, 1997). Останній вид, незважаючи на нечисленність
гніздових популяцій в Україні, є масовим як на літуванні, так і під час сезонних міграцій.
Максимальні показники його осінньої чисельності у 2009 році досягли 44 тисяч особин (рис.
2).

Рис. 2. Динаміка максимальної чисельності сірого журавля
у Великому Чапельському поді
Значні коливання чисельності спостерігаються серед представників ряду Гусеподібні.
Домінують серед цього ряду білолоба гуска – від 15 до 480 тисяч особин (рис. 3),
червоновола казарка та огар (рис. 4).
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Рис. 3. Динаміка максимальної чисельності білолобої гуски
у Великому Чапельському поді

Рис. 4. Динаміка максимальної чисельності червоноволої казарки та огара
у Великому Чапельському поді
Останніми роками в зграях білолобої гуски відмічалися мала білолоба та гуменник.
Підтвердженням зупинок цих видів у Великому Чапельському поді були також знахідки
птахів, загиблих внаслідок споживання протруєного фосфітом цинку зерна на полях озимих
культур за межами заповідника. На жаль, доводиться констатувати, що за попередні два
десятиліття відбулося послідовне зменшення міграційних скупчень сірої гуски і, особливо,
такого поширеного виду як крижень (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка максимальної чисельності крижня
у Великому Чапельському поді
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Навіть зусилля з розведення і випуски в природу зоопарком Біосферного заповідника
"Асканія-Нова" птахів цих видів не дають позитивного результату, оскільки надмірний
мисливський прес, зміна системи господарювання і переорієнтування на вирощування в
Дніпровсько-Молочнянському межиріччі технічних культур та низка несприятливих
погодних умов нівелюють їх.
Із посиленням впливу негативних чинників, особливо фактору турбування, роль
Великого Чапельського поду, як центру зосередження і збереження навколоводних птахів
під час осінньої міграції, послідовно зростає. Водночас спостерігається надмірне трофічне
навантаження не лише на саму екосистему поду, але й на сусідні агроценози, куди щоденно
вилітають харчуватися десятки тисяч птахів. Безпосередньо на днищі поду журавлі в
пошуках личинок травневого хрущика чи ворочок італійської сарани перекопують ґрунт на
глибину до 3–5 сантиметрів, або ж повністю вищипують отаву злаків. Це комплексний
результат заповідного режиму, який викликає зоогенну сукцесію, наслідки якої ще не
вивчені. На полях, в місцях постійного перебування білолобих гусей, при недостатній
кількості опадів утворюються плями розріджених посівів. При достатній зволоженості ці
місця навесні, навпаки, суттєво виділяються від закраїн темно-зеленим кольором
підростаючої озимини.
Останнім часом відбувається перерозподіл птахів із сусідніх подів внаслідок тривалого
сезону полювання, пересихання водойм і надмірного випасу свійських копитних тварин в
їхніх межах. Вечірні спостереження наочно демонструють реальне значення центральної
частини Великого Чапельського поду, куди птахи збираються на ніч, формуючи полівидове
угруповання вздовж арику та водонакопичувача.
Під час сильних затоплень поду, які спостерігались у 1986, 1997, 2010 роках, швидко
відновлювася екосистема, притаманна водно-болотяному угіддю: різко зростала
продуктивність трав’янистої рослинності, формувалися колонії Сивкоподібних, зростала
чисельність літуючих Лелекоподібних та Журавлеподібних. Важливо, що з настанням
гумідної серії років починали функціонувати як водно-болотяні угіддя і сусідні поди, що
сприяло більш рівномірному поширенню птахів і загальному зростанню їх чисельності в
регіоні.
Із викладеного слідує, що в межиріччі Дніпро – Молочна існує постійно діючий центр
зосередження водно-болотних птахів – Великий Чапельський під, який за своїми
параметрами цілком відповідає вимогам Рамсарської конвенції. Трофотопічно з подом
пов’язано більше 90 видів навколоводних та хижих птахів, для яких перші є об’єктами
полювання. В регіоні біосферного заповідника протягом останніх років складається ситуація,
яка не сприяє загальній збереженості орнітофауни. Для низки видів навіть наявність суворо
охоронюваних територій не є запорукою їх збереження. Сприяти йому могло б відновлення
природного стану мережі подів Дніпровсько-Молочнянського межиріччя.
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Гаврилюк О.І.
Волинський краєзнавчий музей
volkrmus@lt.ukrtel.net
На початковому етапі розвитку людського суспільства вплив людини на природу був
незначний. Давньоруська релігія орієнтувалась на гармонійне відношення до навколишнього
природного середовища. Був поширений культ природи. Озерам, рікам, болотам, морям
поклонялись. Вважалось за гріх забруднювати та оскверняти їх. Земля у наших предків
вважалась живою, матір’ю, а все, що росте на землі – святим. Це не випадково, так як
українська культура формувалась перш за все, як культура землеробська. В цій культурі
людина та її мораль невіддільні від природи. Переважала думка, що все в природі є
взаємозалежне і тому люди повинні усвідомлювати, як їх дії будуть впливати на інші істоти.
З розвитком людського суспільства зростали і потреби людини. Відношення до
природи почало набувати споживацького характеру, а первинна духовна єдність людини і
природи поступово втрачатись. Людина все більше віддалялась у своїй свідомості від
природного середовища. Результат такої «незалежності» - екологічні катастрофи, які від
локальних все частіше почали приймати характер глобальних. Наділена розумом людина
почала використовувати його не для виконання своєї безпосередньої ролі збереження всього
живого на планеті, а часто для боротьби із світом живої природи заради досягнення
матеріальних благ. Починає домінувати споживацька культура, в якій задоволення потреб
споживача не залежить від того наскільки шкідливими вони можуть бути для навколишнього
природного середовища. Природа перетворилась у сировину, позбавлену священного змісту.
Виникли протиріччя між економікою та екологією. «Цивілізація експлуатуюча, а не
відновлююча, не може мати іншого результату, крім прискореного кінця», - писав Н.Ф.
Федоров в «Философии общего дела». У час, коли негативний вплив суспільства на природу
досяг величезних масштабів, а механізм цілісного функціонування біосфери руйнується в
планетарному масштабі, формування екологічної культури є першочерговим завданням
суспільства. Деградаційні зміни середовища існування потребують орієнтування науковотехнічного і соціально-економічного прогресу відповідно з екологічними принципами
розвитку. Кожен народ має свою унікальну культуру, традиції, століттями накопичує
культурні цінності. Але, існують загальні для всіх категорії культури. І це, в першу чергу,
стосується екологічної культури, адже, люди всієї планети проживають у спільному
навколишньому середовищі. Екологічна культура є кодексом поведінки кожної людини по
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відношенню до довкілля, її моральним обов’язком. Перебуваючи у структурі загальної
культури, вона направлена не тільки на гармонізацію відносин людини і природи, а й
відносин між самими людьми, до внутрішнього світу особистості.
Розвиток екологічної свідомості, освіти та культури – умова самозбереження людського
суспільства, гарантія його безпеки. Для збалансованого його розвитку необхідне поєднання
економічних, соціальних та екологічних складників. Рівень екологічної культури прямо
пропорційний екологічній обстановці в світі. Володіючи основними навиками
природокористування, людина має більші шанси вижити і утвердитися в біосфері. Прагнучи
до комфорту, задоволення своїх надмірних матеріальних інтересів, людина руйнувала
природу не тільки навколо себе, а й в собі. Результат – криза на економічному, культурному,
політичному рівні, адже якість нашого життя залежить від стану свідомості. Справжня
культура, в тому числі екологічна має сприяти підвищенню рівня свідомості.
Мета екологічної культури – виховання та формування системи наукових знань,
поглядів, переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього
природного середовища, в пошуках засобів наближення і примирення «світу природи» і
«світу людини». Турбота про збереження природи має бути однією із основних рис
характеру кожної людини. Закладати та виховувати її потрібно ще змалку, адже саме в
молодому віці формується система цінностей, якими людина буде користуватись протягом
усього життя. Перш за все – це формування усвідомлення людиною себе, як частиною
природи, а не володарем її. Відомий український педагог В.О. Сухомлинський зазначав, що
формування дитини відбувається під безпосереднім впливом природного оточення, а закони
мислення діти повинні усвідомлювати як витончену споруду, архітектура якої підказана ще
більш витонченою спорудою – природою.
Виховання екологічної культури повинно бути в рамках не лише дисциплін
природничого циклу, а й багатьох інших наук. Згідно вчення О. Вернадського існує єдиний
інформаційний простір, або сфера життя – ноосфера. Чистота цього інформаційного
простору залежить від якості та спрямованості думок кожної людини. Чим більше людей
буде прагнути зберегти навколишнє природне середовище, тим більша гарантія його
збереження. Екологічно обґрунтоване природокористування можливе за умов масової
екологічної грамотності. Лише тоді громадськість зможе ефективно боротись з причинами, а
не з наслідками екологічного неблагополуччя. Обмежені знання про взаємозв’язок всіх
процесів і явищ у світі живої природи та про реальні наслідки господарювання призводять до
безвідповідальності людства не тільки перед власною долею, а й долею своїх нащадків.
Популяризація екологічних свят, проведення природоохоронних конференцій, семінарів,
екологічних форумів,читання лекцій, проведення екскурсій, уроків на природоохоронну
тематику тощо сприяє підвищенню рівня екологічної культури. Важлива активна участь у
справі збереження довкілля засобів масової інформації: телебачення, радіо, преси, які б у
доступній для сприйняття формі подавали природоохоронний матеріал. Необхідно доносити
інформацію про розумну достатність у споживанні кожної людини і суспільства в цілому.
Переспоживання небезпечне як для власного здоров’я людини, так і для планети в цілому,
призводить до неможливості компенсації навколишньому природному середовищу
нанесеного збитку, до збільшення екологічного боргу. Потрібно знайти спосіб жити
відповідно з можливостями планети. Співпраця науковців з педагогічними колективами,
організаціями, які займаються просвітницькою роботою серед населення дасть змогу надати
науковим знанням, розробкам практичного характеру. Важлива і рекламно-видавнича
діяльність: виготовлення книг, плакатів, листівок, буклетів. Використання народних
традицій, звичок, повір’їв, прикмет, обрядових дійств в природоохоронній пропаганді,
вихованні екологічної культури є дуже важливими методами, так як у доступній формі вони
допомагають формуванню природоохоронних звичок за допомогою наслідування в нових
поколіннях людей. Чудовим матеріалом для формування екологічної культури є екологічні
погляди, цінності, які характерні для фольклору різних країн. Повага до природи, її
священної суті відомих політичних діячів, вчених, письменників, артистів є прекрасним
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прикладом, може сприяти створенню нових природоохоронних традицій. Заходи по охороні
природи будуть мати ще більший успіх, якщо буде добре організований і діяльний
державний контроль за станом навколишнього природного середовища та джерелами його
забруднення. Природоохоронна діяльність буде неефективною без формування почуття
священного в природі, без пізнання хоча б частково законів, характерних для релігійних
вчень. Відомий християнський богослов святий Франциск Ассизький вважав, що необхідно
замінити ідею про безмежність владарювання людини на ідею про рівність всіх живих істот,
включаючи людину. Згідно буддистського вчення, забруднення навколишнього середовища
викликане психологічними забрудненнями всередині людини. Секретар вченої ради
Ленінградської духовної академії ієромонах о. Сергій (А.А. Макаров) запевняє, що
екологічна криза є проявом на сьогоднішній день тієї глобальної кризи, в яку людина своїм
гріхопадінням ввела себе і весь оточуючий світ… Отже, разом з гріхопадінням людини
страждає природа, рослинний, тваринний світ, починається така руйнівна боротьба людини
та природи, вивчення людиною природи з ціллю ще більшої експлуатації і процес
продовжується по цей день». Згідно тверджень Всесвітньої Хартії природи, люба форма
життя є унікальною і заслуговує на повагу, наскільки б корисною чи ні для людини вона
була, і для признання цієї цінності інших живих істот, людина повинна керуватись
моральним кодексом поведінки, рівень якого залежить від загального рівня культури, в тому
числі екологічної.
Формування екологічної культури неможливе, якщо природоохоронні принципи не
будуть впроваджені в свідомість суспільства шляхом масового виховання і пропаганди
охорони навколишнього природного середовища.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВЕСНЯНОЇ МІГРАЦІЇ ГІДРОФІЛЬНИХ
ТА ХИЖИХ ПТАХІВ У ДЕСНЯНСКЬКО-СТАРОГУТСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
Галущенко С.В., Галущенко Н.Н.
Деснянско-Старогутський національний природний парк
s.galushenko@mail.ru
Деснянсько-Старогутський національний природний парк площею 16215 га
розташований у Середино-Будському районі Сумської області (на крайній півночі України),
у межах Новгород-Сіверського Полісся і за своїми ландшафтними особливостями
поділяється на дві частини – Придеснянську та Старогутську [1].
Придеснянська частина парку являє собою ділянку заплави середньої течії Десни та її
борову терасу, яка вкрита переважно сосновими лісами. В заплаві Десни поширені справжні
та заболочені луки, багато озер, стариць, заболочених ділянок. Ця частина парку належить до
Рамсарських угiддь та відрізняється високим різноманіттям та багатством орнітофауни,
особливо під час сезонних міграцій.
Через територію парку, впродовж Десни проходять міграційні шляхи прольотних
птахів під час сезонних міграцій. Особливо виражена весняна міграція птахів гідрофільного
комплексу.
Стаціонарні спостереження за прольотом птахів весною та восени являються
важливою частиною комплексного моніторингу орнітофауни на охороняємих територіях [2].
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Дослідження візуальної весняної міграції у 2005 р. на території ДеснянськоСтарогутського НП проводились згідно з методикою Е.В. Кумарі (1979) (3) з 28 березня по 8
квітня . у заплаві Десни, у Придеснянській частині парку (на базі НПП «Боровічанка»
недалеко от с. Боровічи). Спостереження проводились щоденно, вранці (с 5-6 до 10 години)
та ввечері ( 4 години до заходу сонця) із поста спостережень (спостережна вишка). Загальний
час досліджень складає 79 годин.
Додатково реєстрації водоплавних птахів, які відпочивали на поверхні води,
проводились під час піших маршрутів уздовж берега Десни та озера Красного.
У даній статті відображена ранньовесняна міграція водоплавних, коловодних та
хижих птахів в заплаві Десни.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
За період спостережень в цілому було зареєстровано 656 зграй, 14173 птаха, 30 видів.
Серед мігрантів найбільш багаточисельними були представники родини Качиних (89 %,
11854 ос.).
№
Кількість
Вид
%
за/п
птахів
1
1
0,01
Phalacrocorax carbo
2
11
0,08
Egretta alba
3
144
1
Ardea cinerea
4
12
0,08
Ciconia ciconia
5
1369
10
Anser anser
6
3393
24
Anser albifrons
7
353
2
Anser fabalis
8
1718
12
Anas platyrhynchos
9
881
6
Anas penelope
10
612
4
Anas acuta
11
17
0,12
Anas querquedula
12
30
0,21
Anas clypeata
13
1831
13
Aythya ferina
14
906
6
Aythya fuligula
15
403
3
Bucephala clangula
16
8
0,06
Mergus albellus
17
303
2
Mergus merganser
18
2
0,01
Milvus migrans
19
5
0,04
Accipiter gentilis
20
31
0,22
Buteo buteo
21
16
0,11
Circus cyaneus
22
8
0,06
Circus aeruginosus
23
110
1
Fulica atra
24
18
0,13
Grus grus
25
873
6
Vanellus vanellus
26
16
0,11
Tringa ochropus
27
36
0,25
Gallinago gallinago
28
8
0,06
Limosa limosa
29
167
1
Larus canus
30
877
6
Larus ridibundus
Аналіз прольоту окремих видів
Великий баклан (Phalacrocorax carbo). 1 особина відзначена вранці 06.04.2004 р. на
висоті 50 м. Напрямок польоту південний.
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Велика біла чапля (Egretta alba). Мігрувала поодинці, парами або по троє. За період
спостережень у польоті реєструвалася тричі: 1, 2 та 7 квітня, та двічі підчас відпочинку на р.
Десні:6.04 – 2 особини, та 7.04 – 2 особини. Загальна кількість за період спостережень – 5
зграй, 11 особин, птахи мігрували у південно-західному та північному напрямках.
Переважний час прольоту – ранок. Висота прольоту від 50 до 80 м (у середньому 60).
Сіра чапля (Ardea cinerea). Початок прольоту не зареєстрований, на час початку
спостережень міграція вже тривала, але невелика кількість зареєстрованих зграй у перші дні
дозволяє зробити виводи, що почалася вона нещодавно. Пік прольоту припадає на 2 квітня. В
цілому, за період спостережень було зареєстровано 61 зграя загальною кількістю 144 птаха.
Мігрувала сіра чапля найчастіше поодинці або парами, зрідка невеликими зграями від 3 до 6
особин (6 особин було зареєстровано тільки один раз) на висоті від 25 до 100 м (у сер. 55).
Переважний напрямок польоту південно-західний, також достатньо часто птахи мігрували в
північно-східному, північно-західному та північному напрямках.
Білий лелека (Ciconia ciconia). 4 групи загальною кількістю 12 особин відзначені 5
квітня, здебільшого вранці. Напрямки польоту – північно-західний (значно переважав) та
південно-східний. Лелека мігрував невеликими зграями від 1 до 5 особин (в сер. 3) на висоті
від 50 до 60 м (в середньому 53).
Сіра гуска (Anser anser). Багаточисельний весняний мігрант. За період спостережень
було зареєстровано 58 зграй загальною кількістю 1369 птахів. На час початку спостережень
прольот виду вже тривав, 3 квітня міграція досягла пікових значень. Мігрувала сіра гуска
переважно вранці, численними зграями з кількістю птахів від 2 до 130 особин (в середньому
24). Найчастіше реєструвалися зграї від 10 до 50 особин. Висота прольоту коливалась від 45
до 300 м, в середньому дорівнювалась 100 м. Переважали південно-східний, південнозахідний (по кількості зграй), північний (по кількості птахів) та рідше північно-західний
напрямки.
Велика білолоба гуска (Anser albifrons). Найбільш багаточисельний весняний мігрант
під час спостережень 2005 р. За період спостережень було зареєстровано 106 зграї загальною
кількістю 3393 птаха. Міграція розпочалася 3 квітня, і вже 5 квітня досягла свого максимуму.
Птахи мігрували численними зграями від 2 до 150 особин (в середньому 33), між тим
віддавали перевагу зграям від 10 до 50 особин, зграї більше 100 особин реєструвалися лише 4
рази. Переважний напрямок польоту – північно-східний, рідше птахи мігрували у
північному, південно-західному та північно-західному, інтенсивність прольоту не залежала
від часу доби. Висота прольоту коливалась від 25 до 250 метрів (у середньому 107),
найчастіше птахи мігрували на висоті від 50 до 200 метрів. 6 квітня дві зграї 45 та 70 особин
вранці відпочивали на озері Красному, і після відпочинку взяли напрямок на південно-захід.
Гуменник (Anser fabalis). На час початку спостережень міграція гуменника вже
тривала, 6 квітня прольот був найбільш інтенсивний. Загалом було зареєстровано 8 зграй
гуменника загальною кількістю 353 особини. Птахи мігрували численними зграями з
кількістю птахів від 12 до 80 особин (в середньому 44). Найчастіше птахи обирали південнозахідний напрямок, рідше північний. Інтенсивність прольоту не залежала від часу доби.
Гуменник здійснював прольот достатньо високо, від 80 до 150 м (в середньому 110).
Крижень (Anas platyrhynchos). Один із найбільш багаточисельних видів під час
весняного прольоту 2005 року. На час початку спостережень прольот цього виду вже тривав,
однак пік численності припав на першу декаду квітня (4.04). За час спостережень було
зареєстровано 103 зграї загальною численністю 1718 птахів. Птахи мігрували переважно
вранці, зграями кількістю від 2 до 100 особин (в середньому 17), на висоті від 30 до 150 (в
середньому 86). Переважний напрямок польоту північно-східний, рідше північний та
північно-західний.
Свищ (Anas penelope). Достатньо багаточислений мігрант. Прольот розпочався 4.04. За
період спостережень було зареєстровано 23 зграї загальною кількістю 881 особин. Свищ
мігрував в достатньо великих зграях розміром від 6 до 120 особин (в середньому 52) на
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висоті від 60 до 200 м (в середньому 114), здебільшого ввечері. Переважні напрямки польоту
– північно-схід та північ.
Шилохвіст (Anas acuta). Достатньо багаточислений мігрант. Прольот розпочався 4
квітня. За період спостережень було зареєстровано 19 зграй загальною кількістю 612 особин.
Шилохвіст реєструвався в зграях середнього розміру від 7 до 80 особин (в середньому 36), на
висоті від 50 до 150 м (в середньому 92), здебільшого вранці. Переважний напрямок польоту
північно-східний, рідше північний.
Чирок-тріскунок (Anas querquedula). В польоті зареєстрований не був. 5 квітня група
кількістю 12 особин відпочивала на озері Красному, а 6 квітня 1 зграя кількістю 5 особин –
на річці Десні.
Широконіска (Anas clypeata). 7 квітня, ввечері, була зареєстрована 1 зграя кількістю
30 особин на висоті 150 м, яка мігрувала у північно-східному напрямку.
Червоноголова чернь (Aythya ferina). Один із найбільш багаточисельних мігрантів.
Прольот розпочався 3 квітня. За період спостережень було зареєстровано 49 зграй загальною
численністю 1831 птахів. Птахи цього виду найчастіше реєструвалися в зграях середнього
розміру (10-50 особин), хоча загалом за період спостережень були зареєстровані зграї від 4
до 200 особин (в середньому 39), на висоті від 35 до 150 м (в середньому 97). Переважні
напрямки польоту – північ та північно-схід.
Чубата чернь (Aythya fuligula). Достатньо багаточисельний мігрант під час весняних
прольотів 2005 р. Початок прольоту – 4 квітня. За період спостережень було зареєстровано
26 зграй загальною кількістю 906 особин.. Птахи реєструвалися в зграях від 4 до 200 особин,
в середньому 43, на висоті від 50 до 200 м, в середньому 97 м, здебільшого ввечері.
Переважний напрямок прольоту північно-східний, рідше північний.
Гоголь (Bucephala clangula). Достатньо мігрант. За період спостережень було
зареєстровано 24 зграї загальною кількістю 403 особин. На час початку спостережень
прольот гоголів тривав. Птахи мігрували середнього розміру зграями кількістю від 3 до 60
особин (в середньому 20). Мігранти реєструвалися на висоті від 35 до 120 м, в середньому
69. Переважний напрямок польоту – північно-східний, рідше північний та південно-східний,
інтенсивність прольоту не залежила від часу доби.
Луток (Mergus albellus). 1 зграя кількістю 8 особин 5 квітня була зареєстрована на
відпочинку на оз. Красному.
Великий крохаль. (Mergus merganser). Коли були розпочаті спостереження за
весняними міграціями, прольот великого крохаля вже тривав, останні зграї були
зареєстровані 3 квітня. За період спостережень було зареєстровано 22 зграї загальною
кількістю 303 особин. Великий крохаль під час весняної міграції 2005 р. віддавав перевагу
невеликим зграям. Міграція здійснювалась на достатньо високо – на висоті від 50 до 150 м (в
середньому 99). Переважний напрямок польоту – північ, рідше птахи обирали напрямок на
північно-захід та північно-схід, найчастіше птахи реєструвалися у вечірні години.
Чорний шуліка (Milvus migrans). За період спостережень був зареєстрований двічі:
1.04 та 5.04, мігрував поодинці, вранці, на висоті 90 та 100 м у напрямку сходу та північносходу.
Великий яструб (Accipiter gentilis). В польоті був зареєстрований тричі: 31.03, 1.04 та
3.04. Мігрував поодинці, вранці, на висоті від 50 до 80 м (в середньому 70) у північнозахідному, північно-східному та східному напрямках. Загальна кількість зареєстрованих
птахів за весь період спостережень 5 особин.
Звичайний канюк (Buteo buteo). Найбільш часто зустрічався на прольоті порівняно з
іншими видами родини Яструбиних. За період спостережень зареєстровано 16 зграй
загальною кількістю 36 особин. Мігрував поодинці (переважно) та групами від 1 до 6
особин. Міграція розпочалась 28 березня, а 30.03 досягла піку інтенсивності. Висота
прольоту коливалась від 45 до 80 м, і в середньому складала 57 м, найчастіше птахи
мігрували в північно-східному напрямку. Регулярно групи птахів або одиночні птахи
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полювали над лугом: 28 березня – 2 самця та 2 самки, 29 березня – 3 самця та 3 самки вранці,
та пара канюків увечері, 30 березня – 1 особина, 1 квітня – 1 самець.
Польовий лунь (Circus cyaneus). У прольоті зареєстрований не був, але зграї кількістю
від 1 до 5, в середньому 2 зустрічалися на лугу з 28 березня по 3 квітня, де вони здебільшого
полювали, кружляючи над лугом. В цілому за весь період спостережень було зареєстровано 7
зграй загальною кількістю 16 особин.
Болотяний лунь (Circus aeruginosus). Реєструвався на прольоті з 30 березня. За період
спостережень було зареєстровано 6 зграй загальною кількістю 8 особин. Але здебільшого
канюк реєструвався на лугу під час полювання або відпочинку, безпосередньо в польоті був
зареєстрований лише 8.04: о 6:15 самець болотяного луня пролітав на висоті 50 м у напрямку
північно-сходу. Лунь реєструвався найчастіше поодинці, рідше парами.
Лиска (Fulica atra). В польоті не реєструвалася. За період спостережень на відпочинку
було зареєстровано 4 зграї загальною кількістю 110 особин. Зграї нараховували від 2 до 80
особин, в середньому 28, реєструвалися на прольоті з 5 квітня.
Сірий журавель (Grus grus). За період спостережень було зареєстровано 2 зграї
загальною кількістю 18 особин: 3.04 – 11 птахів летіли на висоті 80 м у напрямку північносходу, та 6.04. – 7 птахів мігрували на висоті 75 м у напрямку північно-заходу. Обидві зграї
були зареєстровані вранці. Сірий журавель під час міграцій віддавав перевагу невеликим
зграям від 7 до 11 особин (в середньому 9), ранковим часам та середній висоті прольоту – від
75 до 80 м (в середньому 78).
Чайка (Vanellus vanellus). Достатньо багаточисельний мігрант під час весняних
прольотів 2005 р. За період спостережень було зареєстровано 72 зграї загальною кількістю
873 особини. Чайки мігрували невеликими зграями від 1 до 30 особин в середньому 12,
віддаючи перевагу зграям кількістю від 1 до 5 особин, або від 10 до 24 особин, на невеликій
висоті від 20 до 80 м (в середньому 39 м). Переважні напрямки польоту північно-схід та схід,
рідше південно-захід та північно-захід, а також північ та південно-схід.
Чорниш (Tringa ochropus). 8.04, вранці була зареєстрована одна зграя кількістю 16
особин, яка прямувала на південно-захід на висоті 70 метрів.
Бекас (Gallinago gallinago). Прольот розпочався 2 квітня, за період спостережень було
зареєстровано 11 зграй загальною кількістю 36 особин. Бекас мігрував парами, або
невеликими зграями кількістю від 1 до 10 особин (в середньому 3). Висота прольоту
коливалася від 30 до 80 м і в середньому складала 50 м, переважні напрямки польоту –
північно-захід та південно-захід.
Великий веретенник (Limosa limosa). 2 зграї цього виду кількістю 3 та 5 особин були
зареєстровані вранці 6 квітня (початок прольоту). Одна зграя летіла на висоті 50 м, інша – на
висоті 70 м у напрямку південно-сходу. Таким чином, великий веретенник мігрував на висоті
від 50 до 70 м (в середньому 60) зграями численністю від 3 до 5 особин (в середньому 4).
Сизий мартин (Larus canus). За період спостережень зареєстровано 12 зграй
загальною кількістю 167 особин. Прольот вже тривав на час початку спостережень,
найбільша інтенсивність відзначена 1 квітня. Зграї мартина були малочислені і нараховували
від 3 до 30 особин, в середньому 14. Мігрували зграї мартина сизого не дуже високо над
землею, на висоті від 25 до 70 м (в середньому 37 м). Переважний напрямок польоту – північ,
рідше птахи мігрували у напрямку північно-сходу та північно-заходу, частіше птахи
відзначалися на прольотах вранці.
Звичайний мартин (Larus ridibundus). Більш багаточисельний вид під час весняної
міграції 2005 р., ніж попередній. За період спостережень було зареєстровано 35 зграй
загальною кількістю 877 особини. Прольот почався пізніше, ніж у сизого мартина – 2 квітня,
і на момент закінчення спостережень за міграціями ще тривав. Зграї звичайного мартина
були більш численні, ніж у сизого і нараховували від 2 до 150 особин (в середньому 29).
Великі зграї (більше 100 особин) зустрічалися лише двічі, віддав же перевагу звичайний
мартин, як і сизий, зграям із численністю 10-25 особин. Переважний напрямок польоту
звичайного мартина, як і сизого, був північний, частіше зустрічався вранці. Висота польоту –
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від 20 до 80 м, в середньому 42. 7 квітня зграя звичайного мартина кількістю 50 особин сіла
на відпочинок на оз. Красне.
ВИСНОВКИ
Домінантом серед мігрантів означених груп птахів у цій період є велика білолоба гуска
(24,0% від загальної численності мігрантів, 3393 особини), содомінантами виступають
червоноголова чернь (12,9 %, 1831 ос.) та крижень (12,1%, 1718 особин). Масовий мігрант –
сіра гуска (9,7 %, 1369 особин). До звичайних видів (4 - 6 %) відносяться чубата чернь (6,4%,
906 особин), свищ (6,2%, 881 особина), звичайний мартин (6,2%, 877 особин), чайка (6,2%,
873 особини), шилохвіст (4,3%, 612 ос.). Гоголь (2,8%, 403 особини), гуменник (2,5%, 353 ос)
та великий крохаль (2,1%, 303 особини) належать до групи звичайних мігрантів (1,5 -3% від
загальної численності мігрантів). До групи малочислених належать сизий мартин (1,2%, 167
особин), сіра чапля (1,0 %, 144 особини) та лиска (0,8%, 110 особин). Рідкими (0,1 – 0,5 %) на
весняному прольоті були бекас (0,3%), звичайний канюк, широконіска (по 0,2% відповідно),
чирок-тріскунок , чорниш, польовий лунь, білий лелека, велика біла чапля (по 0,1 %). Дуже
рідкими були луток, великий веретенник, болотяний лунь, великий яструб, чорній шуліка,
одиничнастрація – баклан.
Спостереження весняної міграції почалися 28 березня, і на той час міграція вже тривала,
але була виражена незначно. З 2 квітня інтенсивність міграції почала зростати і піку
міграційні процеси досягли 4 квітня, після чого почався її повільний спад. Дані відображені
на Рис. 1. Основними напрямками польоту під час весняної міграції 2005 р. були північносхідний (34%) та північний (27%), Значно менше виражені північно- та південно-західний
(по 12% відповідно). Південно-східний (6%), східний та західний (по 4 % відповідно) були
виражені незначно, південний представлений одинично. Дані відображені на Рис. 2.
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Рис. 1. Динаміка чисельності мігрантів весною 2005 р.
Рис. 2. Напрямки міграційної активності птахів
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ЗАСТОСУВАНЯ ГІС ТА МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ
ОЦІНКИ СТАНУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ
Горбань І.М., Кошовий В.В., Альохіна О.В., Курсіш І.Й.
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
ihorban@yahoo.com
З допомогою створеної ГІС Шацького НПП і опрацьованих баз даних про поширення
біологічних індикаторів, встановлено, що на на більшості природних ділянок водноболотних угідь, які фрагментовані антропогенними елементами комунікацій та
гідромеліоративної мережі, відбуваються помітні просторові зміни, як у пререрозподілі
біологічних видів, так і у скороченні їх локальних ареалів. Ландшафтно – екологічна роль
водно-болотних угідь у збереженні цілісності поліських природних екосистем визнана
безальтернативною умовою сталого розвитку регіону Західного Полісся.
Резюме. С помощью созданной ГИС Шацкого НПП и обработанных баз данных о
распространении биологических индикаторов, установлено, что на большинстве природных
участков водно-болотных угодий, фрагментированных антропогенными элементами
коммуникаций и гидромелиоративной сети, происходят заметные пространственные
изменения, как в перераспределении биологических видов, так и в сокращении их локальных
ареалов. Ландшафтно - экологическая роль водно-болотных угодий в сохранении
целостности полесских природных экосистем признана безальтернативным условием
устойчивого развития региона Западного Полесья.
Ключевые слова: водно-болотные угодья, дистанционное зондирование Земли, ГИС. Щацкий
национальный природный парк, биоразнообразие, биологические индикаторы.
Annotation. It was determined, using a created Shatsk NNP GIS and processed databases
about biological indicators distribution, that in majority of natural wetlands, which are fragmented
by anthopogenic elements of communications and hydromelioration network, the appreciable
spatial changes take place. Redistribution of biological species and decreasing of their local natural
habitats are the result of above-mentioned changes. A landscape-ecological role of wetlands in
conservation of Polesie natural ecosystem integrity is recognized as a choiceless condition of West
Polesie region sustainable development.
Key words: wetlands, remote sensing of the Earth, GIS, Shatsk National Natural Park,
biodiversity, biological indicators.
Дослідження проводились на території Шацького національного природного парку
(НПП) протягом трьох останніх десятиліть. Вони спрямовані на вивчення динамічних
процесів в природних екосистемах з метою вдосконалення етапів планування та управління
природоохоронною діяльністю і природокористуванням на території об’єктів ПЗФ Західного
Полісся. Досліджувана нами територія включена до переліку водно-болотних угідь
міжнародного значення, які охороняються у нашій державі згідно угоди про ратифікацію
Урядом України міжнародної Рамсарської конвенції у 1991 році.
Цінність водно-болотних угідь в кожній природній зоні розглядається з точки зору їх
екологічного потенціалу, що забезпечує високу біологічну продуктивність екосистем, багате
біологічне різноманіття, еколого-економічне та соціальне значення для місцевого населення.
Водно-болотні угіддя Шацького НПП особливо цінні тим, що в свою мережу вони
включають просторовий комплекс 23-ох прісноводних озер карстового та льодовикового
походження, які в свою чергу формують різноманітні природні структури у вигляді урочищ,
фацій, а основне – унікальні торфові болота. Саме ці останні ландшафтні структури надають
поліському ландшафту особливого значення, як середовище твірні, клімат утворюючі та
стабілізуючі (на місцевому рівні) фактори, що забезпечують цінність місцевих природних
екосистем для видового різноманіття біоти, її продуктивних та міграційних стратегій [7].
Західно-поліські природні комплекси з мережею озер та торфових боліт, є основною
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складовою Поліського транскордонного екологічного коридору, який забезпечує існування
багатого ландшафтного і біологічного різноманіття та збереження природних оселищ для
видів флори і фауни. Тому, в сучасних умовах зростає потреба детальніше дослідити
екологічні процеси на територіях значних водно-болотних угідь та ефективніше планувати
використання їх потенціалів, в тому числі і з природоохоронною метою. Досягнення цих
вимог є можливим завдяки розвитку нових наукових технологій та засобів, які сприяють
дослідженню природних екосистем, їх просторових та структурних конструкцій, а також
механізмів, що забезпечують екологічну стійкість і життєздатність [5 - 8].
Методи і матеріали. Саме завдяки використанню методологій дистанційного
зондування Землі (ДЗЗ) та новітніх ГІС технологій, в екологічних дослідженнях зроблено
значний стрибок у вивчені процесів формування та змін природних ареалів біологічних
видів, виявленні чітких границь цих ареалів. До застосування новітніх технологій ДЗЗ
встановлення закономірностей поширення видів флори і фауни, навіть у країнах з високим
розвитком природничих досліджень, потребувало в найкращому випадку – десятиліття [1 –
3; 11]. Нині, за наявності необхідних наземних даних та картографічних матеріалів, такі
задачі досягаються протягом одного польового сезону. Такі матеріали особливо необхідні
для біогеографічної оцінки стану біотичних ресурсів та закономірностей динаміки їх
розподілу по різних біомах, подальшого планування природокористування. Завдяки
застосуванню та розвитку методів аналізу аерокосмічного картування поверхні Землі,
вдається оперативно, детально і об’єктивно виявляти ландшафтні закономірності та зміни у
просторовому розподілі багатьох біологічних видів, і зокрема тих, які виявляються
едифікаторами природних екосистем. Такі види відіграють ключову трофічну роль у
збереженні стабільності заповідних та інших екосистем, а також є особливо важливими для
систем стабільності місцевого клімату. Серед завдань, які необхідно виконати для
покращення ефективності процесів управляння природокористуванням та підтримки
стабільності природних екосистем є необхідність формування інформаційних
багатовекторних баз даних (БД), щодо біологічного різноманіття як основної складової та
умови біологічної продуктивності заповідних екосистем, змін клімату та його впливу на
біоту, динаміку антропогенних факторів, що посилюють трансформаційні процеси, стан і
динаміку місцевих природних ресурсів. Створення таких БД протягом останніх років
започатковано і проводиться в рамках екологічної програми Шацької міжвідомчої науководослідної екологічної лабораторії Фізико-механічного інституту НАН України. Сучасна БД
по окремих складових уже включає матеріали щодо індикаторів стану природного
середовища за період 30 років [5-7]. Науковим колективом лабораторії створено і
впроваджено ГІС Шацького НПП, яка використовується адміністрацією парку для
ефективного використання екологічної інформації та вдосконалення процесу управління
природоохоронною діяльністю і природокористуванням.
Створені цифрова топографічна карта і цифрова модель території Шацького НПП з
урахуванням вимог роботи з просторовими даними в ГІС; вихідними матеріалами при
створенні цифрової моделі території Шацького НПП були: топографічна карта станом на
1983 рік (М 1:100000), туристична карта території Шацького НПП станом на 2008 рік (М
1:50000), космічний знімок з супутника Quick Bird (20 серпня 2005 року), а також космічний
знімок з супутника SPOT 5 (7 травня 2008 року). Проведена географічна наземна прив’язка
космознімка з супутника Quick Bird за 44 точками з використанням засобів GPS, що
дозволило в подальшому використовувати його як базу для геометричної корекції та
географічної прив’язки решти знімків і топографічної карти, при цьому середньоквадратична
похибка прив’язки космозображень не перевищувала 10 м. Створені основні векторні шари
цифрової моделі території Шацького НПП та сформовані основні шари ГІС Шацького НПП
(кордони державні та парку, населені пункти, дорожня та гідрологічна мережі, лісові
квартали та таксаційні виділи, поширення біоіндикаторів та інш.), включаючи обробку та
інтеграцію в ГІС даних дистанційного зондування, створення атрибутивних таблиць і
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реляційного оточення картографічних шарів для метаданих геопросторової інформації в
цифровій формі.
Проведена тематична класифікація космознімків території Шацького НПП, зокрема з
супутника SPOT (травень 2008 р.), що дозволило виділити морфометричні характеристики
водних об’єктів (озера, водойми) та їх заростання водно-болотною рослинністю, оцінити
динаміку їх змін за період 2002-2008 рр. і зробити висновки щодо прогресування
деградаційних процесів у деяких водних об’єктах. Також, ці дослідження з допомогою
методології ДЗЗ дозволили виділити морфометричні характеристики деяких гідрологічних
об’єктів Шацького НПП (канали, річки, струмки), встановити загальну кількість таких
об’єктів, яка за станом на травень 2008 р. складає понад 800 одиниць, не враховуючи озер, та
інвентаризувати довжини (м) гідрологічних об’єктів такого класу, які є індикаторами
обводненості території парку і можуть бути використані при оцінюванні впливу
господарської діяльності (наприклад, будівництво Хотиславського кар’єру у Білорусі) та
кліматичних змін на функціонування заповідної території Шацького НПП [6].
Результати і обговорення. Застосована нами методологія ведення комплексного
екологічного моніторингу за станом природного середовища не лише передбачає, але є
необхідною умовою залучення методів ДЗЗ і ГІС технологій до проведення наземних
досліджень та аналізу нагромаджених даних. Цей підхід є особливо актуальним з точки зору
проведення комплексних досліджень водно-болотних угідь, які є основним структурним
ядром біологічної продуктивності кожної поліської екосистеми. Територія Шацького НПП
належить до транскордонного Поліського екологічного коридору і є його основним
екологічним ядром саме завдяки формуванню тут цілісного комплексу водно-болотних угідь,
які забезпечують високу продуктивність загальної екологічної мережі на Західному Поліссі.
Цей екологічний коридор є стратегічним не лише для репродуктивних популяцій
представників флори і фауни, але й забезпечує екологічні вимоги видів, що здійснюють
транскордонні сезонні міграції [2 -3; 8 - 11]. Роль таких водно-болотних угідь міжнародного
значення для підтримки і забезпечення екологічної стійкості природних систем, збереження
стабільності місцевого клімату, вимагає скрупульозних і довготривалих досліджень із
застосуванням методів ДЗЗ і ГІС .
Методики ДЗЗ з використанням аерокосмічних та картографічних матеріалів є вкрай
необхідними для розробки подальшого перспективного природокористування на природозаповідних територіях, особливо таких, що формуються на значних площах водно-болотних
угідь, бо саме такі територіальні системи є чутливими і в першу чергу вразливими на дію
різноманітних антропогенних факторів, що спричинюють забруднення, порушують
стабільність. Протягом останнього десятиліття нами розробляються методики вдосконалення
оцінки стану природного середовища, шляхом наземного картування поширення біологічних
індикаторів і вивчення закономірностей їх просторового розподілу із застосуванням методів
ДЗЗ та ГІС технологій. Залучення нового шару інформації про біоіндикатори до ГІС
Шацького НПП підтвердило доцільність інтегрального аналізу процесів для прогнозування
стану екологічних потенціалів та розробки системи ефективного управління
природокористуванням (Рис. 1 - 3). Живі біологічні індикатори, що перебувають в трофічних
ланцюгах природних екосистем, пов’язані між собою різноманітними зв’язками, вони є
найбільш чутливими і об’єктивними елементами системи раннього попередження процесів
переформування структур екосистем та виснаженості їх потенціалів [6 - 7]. В свою чергу це
важливий факт для узагальнення нагромадженої інформації та її використання з метою
прийняття найбільш ефективних і толерантних для екологічного менеджменту рішень.
Нами встановлено, що для об’єктивного виявлення змін у просторовому розподілі
біологічних індикаторних видів, необхідно визначити найважливіші ландшафтні структури,
які мають особливе значення для формування місцевих ареалів видів [7]. Методи ГІС аналізу
із використанням методик ДЗЗ дозволяють встановити пріоритетні фактори антропогенного і
природного впливу на стан популяцій видів едифікаторів і біологічних індикаторів, які
можуть мати і мають вирішальне значення для підтримки стабільних ареалів біоти. В
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сучасних умовах, до таких факторів, які мають фундаментальне значення щодо підтримки
сталих ареалів біологічних видів, необхідно відносимо фактори, які поглиблюють ерозійні
процеси на земній поверхні і призводять до поступового опустелення окремих ландшафтів,
значні за розмірами і відносно регулярні (з частотою 1 раз на 3-4 роки) стихійні пожежі,
антропогенна фрагментація цілісних природних середовищ та екологічних коридорів (Рис.1).

Рис. 1. Територія Шацького НПП з елементами просторових структур, що посилюють
антропогенну фрагментацію природного середовища.
На рис. 1 та рис. 2 з допомогою продукту ГІС Шацького НПП продемонстрована
сучасна територія природо-заповідного обєкту загально державного значення, а також і
міжнародного значення в рамках новоствореного транскордонного біосферного резервату
ЮНЕСКО “Західне Полісся”. На цій картосхемі засобами ГІС відображено усю мережу
антропогенних утворів (шоссе, грунтові дороги, меліоративні канали), які фрагментують
природне середовище на різні за площею та структурою ділянки. Така фрагментація
комунікаційних чи меліоративних систем призводить до різких змін у просторовому
розподілі біоти і в першу чергу видів біологічних індикаторів, які найбільш чутливо
реагують на ці просторові зміни, що обумовлюють погіршення стану природних оселищ та
середовищних екологічних потенціалів. Динамічні часові процеси у просторовому розподілі
біологічних індикаторів спричинені в першу чергу порушенням або спотворенням
природних ландшафтних структур, які й обумовлюють закономірності біотопічного
розподілу вразливих і вибагливих до середовищ екологічно чутливих представників флори
та фауни.
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Рис. 2. Розподіл основних ділянок водно-болотних угідь Шацького НПП – торфові болота,
озерні біотопи, мілководдя та берегові лінії.
На рис. 2 зображені основні ділянки водно-болотних угідь національного паку, і власне
ці території були обрані нами як польові дослідницькі полігони для вивчення екологічних
процесів та встановлення ролі біологічних індикаторів у прогнозування впливу
антропогенних та кліматичних факторів на стан природних екосистем, як і водно-болотних
угідь в цілому. Для покращення ефективності застосування та використання біологічних
індикаторів стану природних екосистем у наземних дослідженнях нами створено мережу
постійних біологічних індикаторів для моніторингу екосистем Шацького НПП. Такі
біоіндикатори повинні бути відносно доступними для проведення наземних досліджень, а
також, відображати ландшафтні структури природних комплексів Шацького НПП. Тому,
серед таких біологічних видів, що обрані нами для проведення довготривалого екологічного
моніторингу, визначені ті види, які відносно швидко реагують на зміни у екосистемах, у
першу чергу, на коливання гідрологічного режиму лісових та болотних екосистем, на
процеси сильватизації у сільськогосподарських угіддях та на природних заплавних луках.
Нагромаджені нами дані підтверджують, що перелічені біологічні види: змієїд Circaetus
gallicus, скигляк малий Aqila pomarina, лучний лунь Circus pygargus, тетерук Lyrurus tetrix,
деркач Crex crex, чайка Vanellus vanellus, грицик великий Limosa limosa, кульон великий
Numenius arqata, коловодник лісовий Tringa ochropus, сорокопуд сірий Lanius excubitor,
щеврик лучний Anthus pratensis, очеретянка прудка Acrocephalus paludicola, можуть
ефективно використовуватись як індикатори стану природного середовища під час
виконання наукових програм з проведення екологічного моніторингу за станом низинних,
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перехідних і верхових боліт не тільки на території країни, але й в умовах Східної Європи.
Саме ці види помітно реагували на зміни гідрологічного режиму в болотних екосистемах і
при цьому в багатьох європейських країнах різко змінювалась їх чисельність [2 – 3; 11], що в
значній мірі пов’язано не лише з антропогенними факторами, але й із змінами клімату [7].
Застосування цих видів тварин у цілях моніторингу не вимагає використання складних
польових і аналітичних методик, однак дає необхідні й достатньо об’єктивні результати.
Важливо, що такий підхід є економічно зручним, бо не вимагає значних затрат на
проведення дослідницьких і камеральних робіт. Дотримання таких засад для проведення
контролю за станом і розвитком торфових боліт у сучасних умовах є найдешевшим
способом виконання наукових програм для здійснення моніторингу в нашій країні. Цей
економічний ефект дуже важливо враховувати при складанні довготривалих проектів і
виконанні регіональних та національних програм, пов’язаних з природоощадливим
використанням чи експериментальним вивченням болотних екосистем.
Повертаючись до рис. 1 стає очевидним, що саме значні за площею водно-болотні
угіддя є основною перепоною для широкомасштабного техногенного перетворення
ландшафтів і захищають природні екосистеми від їх подальшої антропогенної
трансформації. З цієї точки зору ми розуміємо, що значні за площею водно-болотні угіддя є
особливо цінним просторовим ресурсом у підтримці стабільності екологічних систем
Західного Полісся, саме від таких загроз, як опустелення внаслідок широко масштабної
осушувальної меліорації, лісові та торфові пожежі, ерозійні процеси, що виникають в
супереч дотриманню технічних вимог до розвитку сільськогосподарського виробництва на
поліських ґрунтах. Уже тепер, наші дослідження свідчать, що у даному випадку, ландшафтно
– екологічна роль водно-болотних угідь у збереженні цілісності поліських природних
екосистем є безальтернативною умовою сталого розвитку регіону Західного Полісся.
Завдяки нагромадженим і опрацьованим матеріалам у БД та ГІС Шацького НПП про
біологічні індикатори за тривалий період, встановлено, що на на більшості природних
ділянок водно-болотних угідь цієї території, що фрагментована антропогенними елементами
комунікацій та гідромеліоративної мережі, відбуваються помітні просторові зміни, як у
пререрозподілі біологічних видів, так і у скороченні їх локальних осередків (ареалів). На
рис. 3. з допомогою ГІС створено картосхему поширення видів біологічних індикаторів
стану природного середовища на водно-болотних угіддях Шацького НПП, які основим
чином зосередженні на основних ландшафтних структурах цих угідь – торфових болотах,
берегових лініях озер. Це такі види, як: чирянка велика Anas querquedula, тетерук Lyrurus
tetrix, кульон великий Numenius arquata, грицик великий Limosa limosa, сова болотяна Asio
flammeus, очеретянка прудка Acrocephalus paludicola. Саме ці види є особливо чутливими
індикаторами стану водно-болотних угідь Західного Полісся та збереженості перелічених
ландшафтних структур, які формують загальну систему угіддя міжнародного значення.
До видів, які є важливими індикаторами гідрологічного режиму природних екосистем
Західного Полісся, ми відносимо кульона великого та грицика великого. Сучасні колонії цих
куликів не перевищують тепер угруповань більших 10 пар, тоді як в минулому (біля 30 років
тому), такі колонії грициків нараховували десятки пар. У даного виду на даний час відбулось
скорочення популяції більше, ніж на 50 – 75%.
В легенді до картосхеми серед умовних позначень біологічних індикаторів на рис. 3,
наявні: чирянка велика Anas querquedula (ANA QER), тетерук Lyrurus tetrix (LYR TET),
кульон великий Numenius arquata (NUM ARQ), грицик великий Limosa limosa (LIM LIM), сова
болотяна Asio flammeus (ASI FLA), очеретянка прудка Acrocephalus paludicola (ACR PAL). Всі
вище перелічені біологічні індикатори виявлені на ділянці торфового болота з озерами Карасинець
та Озерце. Як видно далі на рисунках 4 - 5, з допомогою методик ДЗЗ представлено аналіз
картографічних даних за період 1970 р. та встановлення сучасної берегової лінії цих озер станом
на 2008 р. за результатами тематичної класифікації космознімка SPOT_2008. З цих даних
помітний значний вплив меліоративниз робіт, виконаних на цьому водо-болотному угідді у
кінці 1960 тих рр., який проявився у скороченні площі озер, заростанні їх берегових ліній
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болотною рослинністю та чагарниками. Усі перелічені вище види біологічних індикаторів за
останні 20 років суттєво скоротили свою чисельність на даному болоті, а деякі з них
опинились на границі зникнення, хоча дана територія ще зберігає значний запас вологи і
повноцінні ознаки торфовогоболота, але її гідрологічний режим порушений настільки, що
відновлення даного водно-болотного угіддя можливе лише шляхом його ренатуралізації.
Такі роботи на даному болоті досі не проводились, а воно зараз сприяє збереженню
гніздових угруповань найбільшої кількості видів флори та фауни, що трапляються у
Шацькому НПП і занесені до червоної книги України.

Рис. 3. Поширення видів біологічних індикаторів стану природного середовища на водноболотних угіддях Шацького НПП.
Баранчик великий Galinago media після різкої деградації популяцій, що відбулась внаслідок
осушувальних робіт з кінця 1960 років, в середині 1990-х років і особливо після дощового
літа 1997 року почав відновлювати гніздування в традиційних місцях і зокрема на
торфовищах національного парку. Чисельність цього виду біологічного індикатора особливо
почала відновлюватись після проведення ренатуралізаційних робіт на торфових болотах
Шацького НПП. Очевидно саме цей вид серед куликів є найкращим індикатором
гідрологічного режиму торфових боліт. Додатково таким видом є і прудка очеретянка
Acrocephalus paludicola, яка виявлена нами серед біологічних індикаторів окремих торфових
боліт Шацького НПП. За допомогою саме цих двох видів на торфових болотах між озерами
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Озерце та Карасинець нам вдалось підтвердити присутність нетипових острівків дерновопідзолистих ґрунтів серед боліт поруч з с. Мельники, які використовуються баранчиком
великим для необхідного формування площ токовищ серед заливних ділянок торфових боліт.

Рис.4. Берегова лінія озер станом на 1970 р., векторизована за топокартою М 1:25000
При виконанні тематичної класифікації космознімків ми зустрілись з практикою
виділення різними кольорами ділянок, які на некласифікованих космознімках виглядали
однорідними, але саме присутність цих біологічних індикаторів дозволила нам ще раз
змістовно підтвердити, що досліджувані території торфових боліт не були однорідними, як
це виглядало на перший погляд. Таким чином, біологічні індикатори виявились важливими
додатковими джерелами інформації про просторовий розподіл границь різних ґрунтових та
рослинних формацій, які складно встановити на космознімках без такого додаткового аналізу
(рис. 5).
На основі вище сказаного, з допомогою ГІС простежено динаміку ландшафтних
природних процесів на території Шацького НПП за 40-річний період. Встановлено, що
відбулася значна трансформація водно-болотних екосистем, зокрема, на меліорованих
територіях. За топокартою М 1:25000 станом на 1970 р. проведено векторизацію боліт на
території Шацького НПП, площа яких на той час складає 15932.78 га. Далі нами проведено
аналіз топокарти М 1:50000 станом за 1983 р., який показує, що в результаті проведення
меліоративних робіт значна площа боліт осушена, вони використовуються як
сільськогосподарські землі (рілля). Площа існуючих природних боліт на 1983 р. у
національному парку складала 4547.03 га, а площа осушених боліт – 11385.75 га.
За допомогою аналізу картографічних матеріалів за 1970 та 1983 рр., а також космічних
знімків за 2005-2009 рр. нами простежено динаміку природних процесів на меліорованих
територіях. Встановлено, що за 40-річний період відбулася значна трансформація екосистеми
долини верхньої Прип’яті, що значною площею включена у земельний фонд Шацького
району. Тут на прикладі заплави р. Прип’ять простежуються такі етапи перетворення водно55

болотних угідь (рис. 7 а-в): прохідне болото (1970 р.), осушене болото - рілля (1983 р.), землі
сільськогосподарського призначення - рілля, сінокоси, городи, які заростають лісовою
рослинністю (2005 - 2008р.) [4; 6].

Рис. 5. Берегова лінія озер станом на 2008 р. за результатами тематичної класифікації
космознімка SPOT_2008.

Рис. 6. ГІС аналіз території Шацького НПП на предмет наявності збережених та осушених
боліт станом на 2008 р.
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Наступна тематична класифікація космознімка Spot_2008 показує, що на
меліорованих землях є ділянки заболоченого грунту з водно болотною рослинністю, які
вказують на те, що відбувається процес ренатуралізації боліт внаслідок припинення або
зменшення обсягів сільськогосподарських робіт (рис. 7 в.).
а) Фрагмент топографічної карти
М 1:25000 станом на 1970 р.

б) Фрагмент топографічної карти
М 1:50000 станом на 1983 р.

в) Фрагмент класифікованого
космознімка SPOT_2008
ділянки заболоченого грунту

Рис. 7. Динаміка змін водно-болотних угідь на території Шацького району в долині верхньої
Прип’яті протягом 1970 – 1983 - 2008 рр.
Саме за допомогою методів ДЗЗ ми повинні встановити частоту, об’єм та масштаби
впливу антропогенних і кліматичних факторів на стан заповідних й інших природних
екосистем. В сучасних умовах такий науково-прикладний аналіз необхідно передбачити в
програмах регіонального та національного екологічного моніторингу з метою подальшого
контролю за станом природного середовища природоохоронних категорій різного рівня і в
тому числі водно-болотних угідь міжнародного значення. Для потреб прогнозування
перспектив раціонального природокористування, а також і слідкування за станом ареалів
видів біологічних індикаторів, методологія ДЗЗ повинна бути визнана, як основний засіб для
отримання об’єктивних і достатніх даних, які необхідні для прийняття ефективних природо
захисних рішень. Встановивши контроль за станом особливо важливих ландшафтних
структур та факторами впливу на види едифікатори природних екосистем, з допомогою
розвитку методології ДЗЗ та ГІС технологій, ми досягнемо мети оперативно виявляти
масштабні зміни у ареалах біологічних видів, що мають особливо важливе значення для
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стабілізації місцевого клімату. Ці дані дозволять своєчасно реагувати природоохоронними
рекомендаціями для покращення стану біологічного різноманіття заповідних екосистем на
територіях біосферних резерватів ЮНЕСКО, які мають важливе міжнародне значення, а
також для найбільш вразливих ділянок екосистем – водно-болотних угідь. Вирішення цієї
проблеми, з точки зору підтримки сталого клімату і раціонального природокористування, є
актуальним і тому, що в сучасних умовах, під час стрімкого поширення інтродукованих
видів, погіршується екологічна рівновага у трофічних ланцюгах місцевих екосистем. У свою
чергу, інтродуковані види, а також види, що здійснюють експансії та інвазії у різні типи
екосистем з різних природних зон, впливають на стан сучасних ареалів місцевих видів
біорізноманіття, яке має важливе значення у процесі стабілізації клімату та
природокористуванні. У зв’язку з тим, що водно-болотні угіддя, практично у всіх
географічних природних зонах зазнали найбільш відчутних трансформацій, потреба
застосування передових методів ДЗЗ та ГІС технологій до формування етапів процесу
подальшого управляння природокористуванням, є першочерговою вимогою для
забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВОДНО-БОЛОТНИМИ
УГІДДЯМИ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Горбань О.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка
ihorban@yahoo.com
Резюме. Запропоновано переглянути природоохоронні концепції, де в центрі уваги
необхідно зосередити основні еколого-економічні цінності, які забезпечують біологічну
продуктивність, стійкість природних екосистем і економічний розвиток місцевого населення.
До таких природничих цінностей відносяться водно-болотні угіддя міжнародного значення.
Цей підхід повинен сприяти успішному розвитку заповідної справи, раціональному
природокористуванню з відомчим та бізнесовим менеджментом, залученням представників
місцевих громад до відповідального управління використанням природних ресурсів і
природничої спадщини.
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Сучасний просторовий сталий розвиток регіонів України базується на реальних
передумовах, до яких належать - наявність, стан та можливості використання природноресурсного потенціалу території. Сьогодні неможливо ігнорувати такі об’єктивні чинники,
як вичерпність природних ресурсів, вразливість навколишнього середовища, екологічну
стійкість та ресурсно-екологічну місткість довкілля. Приплануванні різних господарських
заходів необхідно враховувати межі екологічної опірності середовища щодо негативних
антропогенних дій. Нині, перелічені фактори потребують всебічного врахування в екологоекономічній діяльності на особливо вразливих ділянках природних екосистем – водноболотних угіддях. Особливого значення вирішення перелічених питань набуває на
територіях водно-болотних угідь міжнародного значення, до яких занесений і Шацький
національний природний парк (НПП), на якому протягом 2007 – 2012 рр. проводились наші
еколого – економічні дослідження.
У випадку, коли водно-болотні угіддя зосередженні на території національних парків,
існує потреба розглянути питання шляхів забезпечення їх збереження і управління.
Зрозуміло, що водно-болотні угіддя міжнародного значення, як правило, займають значні
площі. Тому на їх територіях розвивають свою діяльність різні відомчі чи приватні
організації, які пов’язані з виробництвом, природокористуванням чи іншими галузями
народного господарства. Ми вважаємо, що саме цей аспект, з еколого-економічної точки
зору, є основним для подальшого аналізу можливостей забезпечення раціонального
використання і збереження водно-болотних угідь. У випадку водно-болотних угідь – Шацькі
озера, склалась найбільш сприятлива ситуація щодо можливостей розвитку партнерства для
забезпечення збереження природної спадщини. Перш за все, ця позиція збудована на факті
високого природоохоронного статусу даних водно-болотних угідь, які оберігаються
національним законодавством у рамках природо-заповідного фонду (ПЗФ) у складі
Шацького НПП. З іншого боку. Ці водно-болотні угіддя належать до зони курортного та
рекреаційного розвитку, а тому мають значні інвестиційні перспективи, які гарантовані
новими міжнародними гарантіями, а саме підтримкою міжнародних організацій у визнанні і
забезпеченні високого міжнародного статусу наданого даній території. Зокрема, восени 2012
р. відповідним Комітетом ЮНЕСКО Шацькому НПП надано Диплом (сертифікат)
українського представництва міжнародного транскордонного три-латерального біосферного
резервату “Західне Полісся”. З цього часу в рамках міжнародної програми ЮНЕСКО даний
природоохоронний об’єкт діє, як біосферний резерват “Шацький”. Тому, вкрай важливе
збереження Шацьких озер та боліт, має найбільші перспективи щодо зацікавлення і
збереження природного середовища і раціонального використання природних ресурсів у
поліському регіоні України. Але з іншого боку, такий інтерес до даної території,
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привертатиме все більший попит на розвиток будівництва, інфраструктури, які у свою чергу,
у випадку низької екологічної експертизи, можуть формувати додаткові загрози як для
водно-болотного угіддя, так і для природоохоронної території (ПТ) в цілому. Саме тому і
доцільно в таких умовах розвивати партнерство між державним та приватним секторами
економічної діяльності та уповноваженими адміністраціями ПТ. Таке співробітництво навіть
стає необхідним, але потребує спеціальної координації дій. Тому, в рамках діяльності
біосферного резервату “Шацький”, починає діяти Координаційна рада резервату. Її метою і
повинно стати налагодження співпраці між різними зацікавленими сторонами державного
управління, приватного бізнесу для вирішення проблем, які виникли або виникають
внаслідок різних інтересів щодо землекористування тощо. На прикладі Шацького НПП ми й
отримали нагоду багатоскладового експерименту на предмет зосередження інтересів різних
відомств, структур бізнесу, приватного сектору і натурального господарювання у сільських
місцевостях, а також різномасштабних програм (міжнародного та національного значення)
щодо збереження природного середовища та раціонального природокористування в умовах
ПЗФ. На всі ці інтереси накладається ще один, який і є предметом нашого обговорення – це
пошук шляхів і вирішення питань пов’язаних з ефективним управлінням та раціональним
природокористуванням на територіях водно-болотних угідь міжнародного значення, які у
нас не належать до окремої природоохоронної категорії, що була б захищена національним
екологічним законодавством. З огляду на цей факт, ми повинні вирішити проблему самої
постановки питання та існування потреб спеціального управління водно-болотними
угіддями.
З одного боку ми маємо багатий досвід розвитку менеджменту раціонального
лісокористування, де діє чітке відомче підпорядкування та управління ресурсним
користуванням. Ми маємо достатньо розвинутий сектор рибного господарства і управління
рибними ресурсами. Достатньо цивілізовано розвивається сектор менеджменту
мисливського господарювання. І всі ці приклади відомчого управління користуються
ресурсами частково чи повністю розташованими на водно-болотних угіддях. Але у нас
відсутній будь-який спеціальний відомчий чи інший бізнес-план управління ресурсами
навіть дуже великих за площею водно-болотних угідь. Ставити так питання є доцільно з тієї
точки зору, що саме водно-болотні угіддя є важливими і особливо багатими продуцентами
ресурсів з їх найбагатшою відновлювальною здатністю. Продуктивність водно-болотних
угідь має стратегічне значення не лише з погляду їх екологічного, природоохоронного та
ресурсного потенціалів, але разом з тим і унікальне значення щодо формування мікроклімату
кожної географічної природної зони, забезпечення кліматичної стабільності та урожайності
ведучих сільськогосподарських культур кожного відповідного регіону. Тому, ми повинні
переглянути наші природоохоронні концепції, де в центрі уваги мали б повстати основні
еколого-економічні цінності, які забезпечують і біологічну продуктивність, і стійкість
природних екосистем, і економічний розвиток місцевого населення. Такий підхід мав би
стати запорукою успішного розвитку заповідної справи, раціонального природокористування
з відомчим та бізнесовим менеджментом, і з обов’язковим залученням представників
місцевих громад до відповідального управління використанням природних ресурсів і
природничої спадщини кожного окремого регіону.
Це завдання набуває важливого значення у зв’язку з ратифікованими Урядом України
угодами про Бернську Конвенцію щодо збереження природних середовищ існування
видового біологічного різноманіття, підтримкою угод про загальноєвропейську стратегію
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття [2]. Дотримання цих юридичних
міжнародних документів сприятиме збереженню та збагаченню природних ресурсів,
дозволить не лише підтримати баланс екологічних систем на регіональних рівнях, але й
забезпечити сталу інвестиційну привабливість ПТ, і в тому числі самого водно-болотного
угіддя. Залучення різних зацікавлених господарських та природоохоронних сторін до
процесу просторового розвитку кожного регіону, на прикладі Шацького НПП, дозволить
підвищити рекреаційну цінність даної території, спроможність підвищувати якість життя
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місцевого населення, оздоровлення відпочиваючих і туристів. Щоб досягти успіхів у
вирішенні подібних завдань, доцільно розвивати подальше управління водно-болотними
угіддями та їх ресурсами в рамках нової концепції басейнового управління територіальним і
економічним розвитком. Ця концепція зараз активно використовується у ряді розвинутих
країн Європи і її підходи починають обговорюватись у ході формування та початків
діяльності регіональних Басейнових рад в окремих регіонах нашої країни. Відомо, що в
останнє десятиліття набувають досвіду координаційної діяльності такі Басейнові ради, як
Дністровська, Дніпровська, Західно – Бурська та деякі інші. Але ці Басейнові ради ще не
мають достатніх повноважень для того щоб суттєво впливати на прийняття вагомих рішень в
області природокористування, стратегічного та регіонального економічного розвитку,
заповідної справи. Але перші успіхи в даному напрямку уже існують, хоча вони
стимулюються переважно представниками неурядових громадських організацій.
Нині, надмірна експлуатація окремих видів природних ресурсів Шацького регіону,
недосконалість форм та способів їх залучення у відтворювальний процес потребують
перегляду регіональних пріоритетів розвитку. Необхідне вироблення чітких цільових
орієнтирів стратегії в сфері природокористування, наукового обґрунтування дій і механізмів
їх досягнення. Практичним інструментом у контексті забезпечення сталого просторового
розвитку даного регіону є розробка та реалізація стратегії використання природноресурсного потенціалу, екологічної реабілітації території Шацького НПП, зокрема його
водно-болотних та сільськогосподарських угідь [3 - 4]. Здійснення цієї стратегії, в свою
чергу, вимагає обґрунтування та забезпечення фінансової стабільності, що реальна в наших
умовах лише шляхом пошуку альтернативних джерел фінансування для розвитку структури
та діяльності ПТ із залученням зацікавлених суб’єктів державного та приватного секторів.
Сьогодні у Шацькому НПП переважаючим є загальнооздоровчий відпочинок в зоні
стаціонарної та регульованої рекреації. Саме тут, в зоні стаціонарної рекреації, біля озер
Світять і Пісочне, розміщено 65 баз відпочинку, пансіонат ”Шацькі озера” (в минулому
турбаза ”Світязь”), санаторій ”Лісова пісня”, три дитячих оздоровчих табори, шість
стаціонарів вищих навчальних закладів Львівської та Волинської областей. Одночасно в цих
закладах може відпочивати близько 6,2 тис. чоловік. Окрім цього, в літній період відвідують
територію парку приватним та громадським транспортом ще близько 3 тис. чоловік, які
розміщуються на відпочинок в приватному секторі сіл Шацького району, а також на
облаштованих наметових містечках національного парку [4 - 5].
Нагальною проблемою, яку необхідно вирішувати адміністрації парку через щорічне
зростання кількості відпочиваючих, залишається координація потоків туристів в межах
рекреаційних зон національного парку та встановлення контролю за рівномірним розподілом
рекреантів по його території. Однією з дієвих форм організації відпочинку та розбудови
рекреаційної індустрії району на даному етапі виступає підтримка сталого розвитку зеленого
та сільського туризму, які є важливою умовою формування альтернативних надходжень для
підтримки стійкості фінансового забезпечення ПТ. Необхідним і актуальним є залучення
місцевих громад і молодіжних організацій до вирішення природоохоронних та соціальноекономічних проблем регіону Західного Полісся та його ПТ. В цій роботі на дирекцію парку
покладаються значні функції координатора і гаранта соціального розвитку району в
контексті дотримання природоохоронних вимог щодо розвитку рекреаційного будівництва,
забудови населених пунктів, розширення та модернізації виробничих територій тощо.
Локалізація головних туристичних та оздоровчих осередків лише на двох озерах –
Світять та Пісочне призводить до помітного виснаження локальних природних екосистем,
особливо у найбільш напружений літній період. Тому, якщо в минулому пасивне і часткове
використання решти озер не виглядало раціональним, то сьогодні існує гостра потреба
розширення мережі туристичних осередків, маршрутів, еколого-туристичних програм, що
спроможні виконати завдання еколого-освітнього та оздоровчого характеру, які є складовою
діяльності сучасного національного парку, розміщеного у транскордонній зоні. Саме з метою
зменшення антропогенного навантаження на важливі території, які інтенсивно
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використовуються для відпочинку та туризму, стабілізації, а в перспективі і зниження
дигресії природних екосистем парку, Науковим центром заповідної справи Мінприроди
України в 2005 році були розроблені доповнення до ”Проекту організації території, охорони,
відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Шацького
національного природного парку”. Даний проект в липні 2006 року був затверджений
Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і визначив основні
напрямки розвитку Шацького НПП в найближчі 20 років, як в природоохоронній діяльності,
так і в забезпеченні раціонального використання його рекреаційного потенціалу, що є
основою для передумов альтернативного фінансування природоохоронної діяльності ПТ.
Поряд
з виконанням взаємопов’язаних еколого-економічних завдань не менш
важливим є розвиток екологічної освіти. В сучасних умовах розвиток екологічної освіти слід
розглядати як одне з найбільш важливих завдань національного парку, вирішення якого
сприятиме формуванню екологічної культури населення та розв’язанню цілей і завдань, що
стоять перед природно-заповідним фондом держави. Для виховання природоохоронної
активності населення і відповідальності за стан природи регіону, при адміністрації
національного парку нещодавно створено спеціалізований центр екологічної пропаганди і
освіти. Доцільно, щоб саме цей центр отримав додаткову зацікавленість у проведенні акцій
пов’язаних і збереженням і раціональним використанням водно-болотних угідь Шацького
району, як таких що мають міжнародне значення і важливі для сталого розвитку регіону [1;
4- 5].
Важливим прикладом партнерства між державними та приватними підприємствами та
організаціями на території Шацького НПП слід вважати тривале співробітництво у сфері
обслуговування відпочиваючих та туристів, які прибувають у національний парк з метою
оздоровлення та організованого дозвілля (відпочинку). Завдяки зростанню привабливості
території Західного Полісся через поширення інформації про природоохоронну діяльність, у
Шацькому НПП цей напрям був і продовжує бути найбільш перспективним щодо
партнерства зацікавлених суб’єктів та зміцнення альтернативних джерел фінансування для
розвитку структури та діяльності ПТ. На загальній території Шацького НПП діють десятки
невеликих баз відпочинку, пунктів рекреації та туристичних баз. Більшість баз відпочинку
функціонують тільки 60 днів, а частина – протягом 75 днів. З метою забезпечення фінансової
стійкості Шацький НПП з кожного койко-місця на території конкретної бази відпочинку чи
оздоровлення отримував по 0,5 грн. в день, а у 2008 році така квота досягла 0,75 грн. в день.
Тоді у 2008 році з такої діяльності Шацьким НПП акумульовано 105, 0 тис. грн., які
витрачались для забезпечення подальшого ефективного природоохоронного режиму в межах
національного парку, його рекреаційних та заповідних зон. Такі кошти особливо необхідні
для підтримки природних екосистем та реабілітації озерних комплексів, прибирання
території рекреаційних зон та рекреаційних ділянок у різних лісництвах парку, підтримці
структури екологічних стежок, забезпеченні заробітної плати сезонних робітників, що
складають трудові угоди на час роботи у літній сезон. В цій області діяльності національний
парк надалі потребує більшої підтримки з боку державних та приватних організацій, які
користуються популярністю ПТ і в середині її структури організовують свою
підприємницьку та іншу діяльність [4]. В значній мірі це стосується готелів, малих
приватних готельних комплексів, торгових точок, підприємців, що займаються організацією
збору грибів, ягід, природної лікарської сировини. У цих умовах необхідний подальший
розвиток співпраці та координації дій усіх зацікавлених сторін задля збереження і
раціонального користування ресурсами, що продукуються саме водно-болотними угіддями
Шацького району.
До особливо значних досягнень щодо розвитку управління і збереження водноболотних угідь на території Шацького НПП, належить активна співпраця органів місцевого
самоврядування, районної адміністрації та адміністрації національного парку, інших
зацікавлених суб’єктів господарювання. Завдяки цій співпраці та підготовці міжнародного
проекту в рамках програми Добросусідства ЄС, місцева адміністрація району отримала
62

значний грант для виконання проекту реконструкції і розвитку нової каналізаційної системи
населених пунктів, які розташовані безпосередньо близько до основних озер Шацького НПП.
Цей успіх на даний час є особливо важливим прикладом і нагодою для подальшого
менеджменту збереження і використання водно-болотних угідь міжнародного значення у
Поліському екологічному коридорі.
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АМФІБІЇ ТА ПЛАЗУНИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ЗОНИ МІШАНИХ ЛІСІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
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Дослідження стосуються земноводних та плазунів різних типів боліт Західного Полісся.
Здійснено фауністичний огляд і обговорюються тенденції щодо чисельності та поширення у
водно-болотних угіддях регіону, які мають міжнародне значення
Ключові слова: водно-болотні угіддя, Західне Полісся, Шацький національний парк,
земноводні, плазуни.
Матеріали та методи. Наші дослідження головним чином проводились впродовж
останніх 25 років на природо-заповідних територіях Волинської та Рівненської областей.
Найбільш детальні дослідженя герпетофауни проведені нами у Шацькому НПП. Фауна
земноводних і плазунів цієї місцевості та сусідніх районів досліджувалась нами протягом
1982 -2012 років. На інших територіях по долинах річок Прип’ять, Стохід, а також у
Рівненському та Поліському природних заповідниках, дослідження проводились не
регулярно. Головним завданням польових досліджень була оцінка видового складу,
чисельності, біотопного розподілу, екологічних особливостей амфібій регіону Західного
Полісся та більш детально для Шацького поозер’я. Крім наших досліджень, науковий аналіз
фауни амфібій і рептилій даної території проводився протягом ХХ століття [9 - 10].
Обліки чисельності земноводних та екологічні спостереження проводилися на
тимчасових маршрутах, що охоплюють практично всю територію досліджуваного району, а,
також, на п’яти стаціонарних площадках. Чисельність земноводних обліковували як тотально
(виловлювалися та рахувалися абсолютно всі особини в невеликих водоймах), так і
відносними методами. Окремі види характеризували кількісно, використовуючи принцип
бальної оцінки: численний вид - наявність понад 10 екземплярів на 10 кв м площі, або на 1
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км маршруту, звичайний вид - наявність за тих самих умов від 1 до 10 екземплярів, рідкісний
або нечисленний вид – менше 1 особини на відповідну ділянку площі або маршруту. Під час
спостереження відзначалися екологічні особливості біотопу, погодні і температурні умови,
особливості поведінки амфібій [11 - 12]. У своїй роботі ми робимо короткий огляд
результатів досліджень, що в першу чергу стосуються регіонально рідкісних земноводних.
Обговорення результатів. В Україні найвища концентрація боліт усіх типів зосереджена
в зоні мішаних лісів в межах від Волинської до Чернігівської та півночі Сумської області. На
цій території країни трапляються всі типи відомих у Євразії боліт з досить багатим
біологічним різноманіттям, а особливо присутніми тут рідкісними та зникаючими по всій
Європі видами [3; 8-12]. Болота, як ландшафтні утвори є особливо цінними біотопами для
багатьох тварин, окремі з яких у нашій країні трапляються тільки тут, а частина видів тісно
пов’язана своїми ареалами виключно з різними типами боліт [4- 6]. У даній роботі ми
намагаємось коротко охарактеризувати фауну земноводних усіх типів боліт української
частини Полісся та розкрити деякі закономірності нових тенденцій у їх популяціях. Серед
боліт, що наявні в Україні – низинні (найбільш широко поширені), перехідні та верхові
(переважно в нашій країні знаходяться на границі свого ареалу) [3].
Наші зоологічні дослідження головним чином стосуються низинних (евтрофних) боліт.
Для них характерне високе обводнення і значна проточність поверхневих вод, багате видове
різноманіття рослинних угруповань де трав’янисті формації переважають над мохами. Такі
умови є найбільш сприятливими для формування популяцій бурих жаб - жаба гостроморда
Rana arvalis, жаба травяна Rana temporaria, які і є найбільш чисельними у даному типі
середовища. На низинних болотах спостерігається значне коливання рівня ґрунтових вод,
ступінь розкладання торфу перевищує 40% і саме до цих особливостей даного типу боліт
найкраще з усіх земноводних пристосовані бурі жаби. За складом рослинності низинні
болота поділяються на лісові, трав’янисто-чагарникові, трав’янисті. Серед лісових низинних
боліт часто трапляються чорно-вільхові, березові, вільхово-березові. У цих типах лісових
боліт завдяки формуванню необхідного затінення та достатньо високої вологості у різні пори
року, також найбільш чисельними є бурі види жаб. Саме ці види притаманні лісовим
болотам на яких у них формуються чисельні токовища та нерестилища. Рідше тут
трапляються ялиново-сосново-вільхово-березові ділянки лісових боліт, але на них
чисельність земноводних та плазунів є найнижчою. Трав’янисто-чагарникові болота
переважно порослі верболозом (різними видами вербових чагарників). Трав’янисті болота
ще поділяють на осокові, хвощові, рогозові, очеретяні. Серед них, лише в осокових болотах
виявлені сприятливі умови для існування і розмноження земноводних. На трав’янисточагарникових болотах також трапляються обидва види бурих жаб, але їх щільність тут
відносно низька. На цих болотах поширені серед плазунів – черепаха болотяна Emys
orbicularis, та вуж звичайний Natrix natrix.
Верхові (оліготрофні) болота наявні у нас на півночі Рівненської та Житомирської
областей, вони мають обмежений видовий склад рослинності де переважають сфагнові мохи,
незначне обводнення та застійність поверхневих вод. Тому на цих болотах чисельність та
щільність земноводних є відносно низькою і теж, трапляються переважно бурі види жаб.
Серед плазунів тут часто на невеликих острівцях та косах оселяється гадюка звичайна Vipera
berus. Чисельність даного виду на болотах Західного Полісся помітно скоротилась внаслідок
масштабних осушувальних робіт, але саме на верхових болотах збереглись найбільш стійкі
умови для оселищ і збереження даного виду. Наприклад на низинних болотах Західного
Полісся за останні два десятиліття чисельність звичайної гадюки скоротилась до критичної
межі, а коливання чисельності даного виду на перехідних і верхових болотах зазнає лише
незначних коливань в результаті впливу кліматичних факторів.
Осоки на верхових болотах як правило трапляються тільки по їх окраїнах і є
нетиповими для цього типу боліт, а саме ці види рослин є найбільш сприятливими для
захисту і зимівлі земноводних і плазунів на болотних островках. Серед сфагнових мохів
часто зростають чагарники багна звичайного, журавлини, лохини, а з трав переважає пухівка.
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Серед дерев на верхових болотах, як правило переважає сосна, яка досягає всього 5-7 м і у
віці 100-150 років відмирає. Ступінь розкладання торфу на верхових болотах не перевищує
5-15%, а зональність торфу не перевищує 1,5-3,5%, тоді як на низинних болотах вона
найвища і досягає 8-12% [1 - 3]. У цих умовах на болотах переважно у незначній кількості і
лише спорадично трапляються трав’яні жаби. Лісові верхові болота утворюють сосновопухівково-чагарниково-сфагнові асоціації, а відкриті верхові болота (безлісі) є більш
обводненими та утворюють пухівково-сфагнові асоціації. Перехідні болота є проміжною
ланкою між низинними та верховими, тому на них видове різноманіття земноводних є
багатшим, ніж на верхових болотах. Крім того на перехідних болотах часто у незначній
кількості трапляються ящірки. З них найбільш поширена живородна ящірка Zootoca vivipara,
і помітно рідше виявляються оселища з поселеннями прудкої Lacerta agilis чи ламкої
(веретільниці) ящірок Anguis fragilis. Для перехідних боліт характерне значне обводнення,
але слабка проточність води. Зональність торфу на таких болотах досягає 7%, а ступінь
розкладання торфу до 20-35%. Саме завдяки значній обводненості перехідних боліт, на них
через посилення процесів фрагментації – поширення меліоративних каналів, збільшення
мережі ґрунтових доріг, проникають інші види земноводних, які не характерні в природних
умовах на цих болотах. До таких видів, які проникають на перехідні болота завдяки
процесам антропогенної трансформації ландшафтів, відносимо кумку червоночереву, жабу
ставкову, ропуху сіру. Ці види земноводних найбільш активно проникають в глибину
лісових боліт завдяки мережі каналів, і таким чином поширюють свої місцеві ареали. Серед
дерев на перехідних болотах переважають берези та сосни, а серед чагарників – окремі види
верб, низькоросла береза (приземиста). З трав’янистих рослин найпоширеніші осоки,
сфагнові та гіпнові мохи, а також часто трапляються чагарники з журавлини, лохини, підбілу
та багна. Перехідні болота часто зарослі сосновими та березово-сосновими лісами, а відкриті
перехідні болота мають переважно сфагново-осокові, гіпново-сфагново-осокові та
різнотравно-осоково-сфагнові асоціації. Як правило на цих болотах краще розвиваються
деревостани, а висота дерев досягає 10-15 м [3]. На таких болотах чисельність земноводних
та плазунів є досолі низькою, але найбільш регулярно трапляються спорадичні поселення
бурих жаб, в першу чергу трав’яних.
В загальному, природні умови Західного Полісся є дуже сприятливими для поширення
та розмноження земноводних. Тут зареєстровано 2 види з ряду Хвостатих (Caudata) – тритон
звичайний Triturus vulgaris, тритон гребенястий Triturus cristatus, та 10 видів з ряду
Безхвостих (Anura): кумка червоночерева B.bombina, часничниця звичайна Pelobates fuscus,
квакша Hyla arborea, жаба гостроморда Rana arvalis, жаба ставкова Rana lessone, жаба
травяна Rana temporaria, жаба озерна Rana ridibunda, а також всі три види ропух, що
трапляються у фауні країни. Найбільш поширеною є сіра ропуха Bufo bufo, бо цей вид
найкраще адаптувався до антропогенного ландшафту. Серед 12 видів виявлених
земноводних в долині Прип’яті (в тому числі і в Шацькому НПП) найбільш рідкісними
зареєстровані: тритон гребінчастий, якого ми пропонували для включення у нове видання
Червоної книги України, ропуха зелена Bufo viridis, що знаходиться на границі свого ареалу.
Ропуха очеретяна Bufo calamita виявлена головним чином біля берегів озер до яких
примикають пасовища або сільськогосподарські угіддя, особливо з посівами кукурудзи. Цей
вид належить до Червоної книги України, а головні місця розмноження знаходяться під
охороною в Шацькому НПП та НПП „Прип’ять - Стохід”. Найбільшою загрозою для цього
виду є ділянки грунтових доріг, що проходять між берегами мілководних озер та
пасовищами і полями, через які мандрують як дорослі так і молоді особини після
розмноження в канавах, невеликих мілководних водоймах, переважно природного
походження.
На водно-болотних угіддях Західного Полісся до найбільш розповсюджених видів
земноводних та плазунів належать: сіра ропуха Bufo bufo, жаба гостроморда Rana arvalis,
жаба травяна Rana temporaria, жаба ставкова Rana lessonae, тритон звичайний Triturus
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vulgaris, вуж звичайний Natrix natrix, ящірка живородна Zootoca vivipara, ящірка прудка
Lacerta agilis веретільниця ламка Anguis fragilis
Тритон звичайний Triturus vulgaris – широко поширений вид серед тритонів водноболотних угідь та антропогенних водойм, однак його чисельність залишається невисокою.
Значну конкуренцію Triturus vulgaris створює найбільший серед тритонів регіону гребенястий. Звичайний тритон залишається у водоймах переважно до кінця травня першої половини червня. Далі цей вид більше спостерігається біля берегів водойм, на
узліссях та неглибоко в лісових масивах. Як правило звичайний тритон охоче оселяється в
екотонах поруч з невеликими тимчасовими або частково постійними ровами чи кар’єрами. В
озерах цей вид нечисленний бо тут має високу кількість ворогів серед риб та птахів.
Тритон гребенястий Triturus cristatus – раніше звичайний вид, але останні 10 років
відбувається різке скорочення чисельності. Поширений у всіх типах водойм – від дрібних
калюж, меліоративних каналів, до глибоких ставків та озер, у долинах малих річок.
Максимальна чисельність - до 2-3 особин на 10 м кв. площі водойми. У роді Triturus,
гребенястий тритон найбільш прив'язаний до водяного середовища і перебуває у водоймах
все літо.
Кумка червоночерева Bombina bombina – звичайний вид, спорадично зустрічається у
водоймах всіх типів. Віддає перевагу водоймам із розвинутою водяною рослинністю. Проте,
не утворює великих скупчень в озерах, а тільки у водоймах антропогенного походження.
Максимальна чисельність – 50-130 особин на 10 м кв. площі водойми. У засушливі роки
частково мігрує на протязі всього весняно-літнього сезону, змінюючи дрібні калюжі в міру
їхнього висихання. Але як правило цей вид намагається заселяти невеликі але глибокі рови,
що не пересихають протягом всього літа.
Часничниця звичайна Pelobates fuscus – пов’язана переважно із сільськогосподарськими
угіддями та узліссями. Чисельність виду в різні роки помітно коливається. Ці амфібії ведуть
прихований спосіб життя і активні виключно вночі. В багатьох випадках нам вдалось
виявити часничниць у лісових кварталах, але як правило біля рекреаційних пунктів і
недалеко від доріг якими вони могли мігрувати в глиб лісу на 100-200 м з метою пошуку
більш сприятливих біотопів. Часто часничниці у червні мігрували завдяки неглибоким
частково пересихаючим меліоративним каналам вздовж узлісь до сільськогосподарських
територій.
Квакша звичайна Hyla arborea – порівняно звичайний вид для всієї території Західного
Полісся. Зустрічається посеред всіх типів лісу надаючи перевагу екотонам. Розмножується в
глибоких водоймах з багатою водною рослинністю та зарослими чагарником берегами.
Максимальна чисельність встановлена до 17-25 особин на 1 км маршруту вздовж листяних
узлісь. Найвища чисельність у агроландшафтах.
Ропуха зелена Bufo viridis – одина з найбільш рідкісних видів бо на території Західного
Полісся практично знаходиться межа поширення, а тому і щільність виду дуже низька. На
розмноження скупчується по декілька особин в невеликих стоячих водоймах (ставки, канави,
ями, великі калюжі тощо), серед відкритих вологих лук
Ропуха очеретяна Bufo calamita – на території Західного Полісся і зокрема Шацького
НПП зосереджена одна з найбільших популяцій в країні. Ці земноводні в значній кількості
розмножуються на мілководдях озер Світязь, Люцимер, Луки, Перемут, Пулемецьке. Більшу
частину весняно-літнього періоду перебувають на піщаних сільськогосподарських полях,
особливо посівах кукурудзи та картоплі.
Жаба озерна Rana redibunda – звичайний вид, але на території досліджень чисельність
виду поступається іншим видам справжніх жаб. До більш чисельних належить група лісових
та травяних жаб (Rana arvalis, Rana temporaria), що розселились по лісових кварталах та
торфових болотах, луках. У сприятливих умовах для даного виду в останні роки помітно
домінує інший вид жаб – жаба ставкова Rana lessonae. На мілководдях багатьох поліських
озер лише в останні десятиліття чисельність жаби озерної та жаби ставкової зростає.
Особливо це стосується останнього виду, що поширюються завдяки процесам евтрофікації.
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Серед плазунів, на території Західного Полісся, виявлено 8 видів, але тільки один вид –
мідянка Coronella austriaca занесена до Червоної книги України і виявлена нами лише на
ерозійних піщаних ділянках в екосистемах змішаних лісів з перевагою сосни. Як правило,
цей вид не трапляється безпосередньо серед відкритих водно-болотних угідь, але часто
реєструвався нами на периферійних ділянках боліт і в їх екотонах. Мідянки часто
знаходяться поблизу рекреаційних зон або населених пунктів, тому існує високий фактор
хвилювання під час розмноження і небезпека загибелі дорослих та молодих особин.
Протягом 1980 тих рр. ми спостерігали скорочення популяції болотяної черепахи Emys
orbicularis, але останні 20 років відбувався поступовий зріст чисельності практично на всій
долині Прип’яті. Тільки звичайна гадюка Vipera berus за цей період скоротила і не відновила
своєї чисельності, що пов’язуємо з осушувальними роботами на лісових болотах та в
екотонах торфових боліт, де цей вид найчастіше оселявся [7; 10].
До найбільш звичайних та чисельних на території Західного Полісся відносимо таких
плазунів, як: вуж звичайний Natrix natrix, ящірка живородна Zootoca vivipara, а такіі види, як
- ящірка прудка Lacerta agilis та веретільниця ламка Anguis fragilis є відносно мало
чисельними і трапляються спорадично переважно на низинних болотах та у смугах їх
екотонів.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Барбарич А.І. Геоботанічне районування Української РСР. “Наукова думка”. - К. 1977.
304 с.
2. Геренчук К. Природа Волинської області. Львів. - Вид-во Львів. ун-ту. 1975. 146 с.
3. Григора І.М. Типи і генезис боліт Українита прогноз їх розвитку в майбутньому // Шляхи
збереження торфових та інших видів боліт України. - К. 1999. С. 9-15.
4. Горбань Л.І. Зоогеографічні дослідження земноводних на заході України. Сучасні
проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Матеріали міжнародної конференції до
120-річчя географії у Львівському університеті. - Львів. 2003. С.317-319.
5. Горбань І.М., Горбань Л.І. Біорізноманіття земноводних та птахів в екосистемах
Західного Полісся // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем
екологічної безпеки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції. - Чернівці, 14-15
червня 2003. С.53-57.
6. Горбань Л.І. Зоогеографічний аналіз земноводних Заходу України. Вісник Львівського
університету. Серія географічна. Вип. 30. 2004. С.80-86.
7. Горбань Л.І. Інвентаризація земноводних та плазунів на території Шацького та
Яворівського національних парків та заповідника „Розточчя”. Матеріали наукових
конференцій „Сучасні проблеми заповідної справи” 7-10 вересня 2006 р., „Фактори загрози
біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії”. 21-23 вересня
2007 р. - Львів. Сполом. 2007. С. 71 – 73.
8. Кийко А.О., Горбань Л.І., Матейчик В.І. Червонокнижні види хребетних тварин у
заповідних екосистемах Волинського Полісся та Розточчя // Стан і біорізноманіття екосистем
Шацького національного природного парку. (Наукова конференція, Шацьк 16-18.09.2005
року). - Львів. 2005. С.41-43.
9. Таращук В.І. Фауна України. Земноводні та плазуни. Том 7. Вид-во Академії Наук УРСР.
- Київ. 1959. 246 с.
10. Татаринов К.А. Фауна Хребетних Заходу України. Вид. Львівського університету. Львів. 1973. С.27-40.
11. Beinlich B., Gross P., Polivka R. Amphibien im Landkreis Marburg-Biedenkopf. BIOPLAN. Marburg. 1994. 104 s.
12. Blab J., Brueggemann P., Sauer H. Tiezwelt in der Zivilisationslandsdchaft. Tell II:
Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Reptilien und Amphibien im Drachenfelser Laendchen
und Naturschutz. 1991. 103p.

67

МОНІТОРИНГ ВМІСТУ 137Сs В ДЕЯКИХ РОСЛИНАХ З ТОРФОВО-БОЛОТНИХ
ҐРУНТІВ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ (1996-2011 рр.)
Грабовський В., Дзендзелюк О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
v_grabovskyi@franko.lviv.ua
Метою цього дослідження є моніторинг протягом 1996-2011 рр. часових змін
радіологічного стану деяких ягідних рослин і лікарських трав, які ростуть на торф'яноболотних ґрунтах ягідників у західній частині Українського Полісся, та порівняння їх зі
змінами радіоактивного забруднення ґрунтів, на яких вони зростають.
Дослідження проводилися на території Шацького національного природного парку
(ШНПП), який розташований на північному заході Волинської області поблизу її кордону з
Білоруссю і Польщею, включає в себе більше двадцяти озер і є підсистемою українського
Полісся. Основний тип ґрунту в парку – піщаний дерново-підзолистий. Також поширені тут
торф'яно-болотні ґрунти. Значну частину парку займають соснові ліси з ягідниками; останні
зазвичай мають болотну структуру з купин і западин. Рослинність в ягідниках в основному
представлена мохами сфагнових видів і ягідних рослин виду Viccinium – головно чорниці (V.
myrtillus), лохини (V. uliginosum) та брусниці (V. vitis-idaea). На окраїнах ягідника часто
зустрічаються також багно болотне, вереск.
Хоч територія ШНПП і не є помітно забрудненою внаслідок Чорнобильської
катастрофи [1, 2] і не віднесені до числа радіаційно забруднених, природні (у т. ч. ґрунтові)
та кліматичні особливості парку загалом є типовими для Полісся, і отримані тут результати
радіологічних досліджень можуть бути використані для оцінки та прогнозування часових
змін радіологічного стану усього регіону, а також для вироблення рекомендацій щодо
господарського використання як території парку, так і забруднених територій Полісся в
цілому.
Зразки для досліджень відбиралися в 1996-2011 щорічно в першій половині липня з
частини ягідника площею 10×10 м2 (географічні координати центра місця відбору проб –
51°34'22,9" пн. ш., 23°53'45,1" сх. д.). Підготовка рослин до аналізу полягала у очищенні від
сторонніх домішок та залишків ґрунту, відділення вегетативних та генеративних органів, їх
висушуванні, подрібненні, розмелюванні та гомогенізації. Зразки ґрунту відбиралися і
готувалися для подальшого аналізу у відповідності зі стандартними методами [3]. Відбір
проб виконувався методом конверта (п'ять «уколів» – в центрі і кутах ділянки) на глибину до
20 см за допомогою циліндричного відбірника з внутрішнім діаметром 40 мм. Ґрунт з усіх 5
«уколів» зсипався в один пакет. Підготовка відібраної таким чином проби для гамма-аналізу
складалася з видалення з відібраної маси органічних домішок і кам'янистих частинок,
висушування її у сушильній шафі при 80 °С протягом 24 годин, подрібненні до отримання
частинок з діаметром менше 1 мм, й ретельного перемішування з метою гомогенізації.
Приготована таким чином проба зважувалася з точністю до ±1 г, з неї відбиралась частина
об’ємом 1 л, знову зважувалась, поміщалась в 1 л посудину Марінеллі і встановлювалася у
вимірювальну камеру гамма-спектрометра.
Аналіз проводився в акредитованій лабораторії гамма-спектрометрії Львівського
національного університету ім. Івана Франка (діюче нині свідоцтво про атестацію № РЛ
1444/09 від 21 вересня 2009 р.; термін дії до 21 вересня 2014 р.) з використанням
спектрометричного комплексу СУ01-Ф і Ge(Li)-детектора з чутливістю реєстрації 100 мм2 і
енергетичною роздільною здатністю 2,5 кеВ для 1332 кеВ. Захист детектора від фонового
випромінювання здійснювався за допомогою 10-см шару свинцю, що оточував вимірювальну
камеру спектрометра. Час набору спектру вибирався з умови отримання статистичної
похибки при визначенні питомої активності 137Cs у досліджуваній пробі не більше ніж
±15 %.
Спектрометр (а також інша використовувана при дослідженнях дозиметрична та
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радіометрична апаратура) проходив щорічну метрологічну повірку спеціалістами ДП
“Київоблстандартметрологія”, за результатами якої видавався дозвіл на його застосування
(згідно з ДСТУ 3743-98 [4]) як робочого засобу вимірювальної техніки для визначення
вмісту радіонуклідів у об’єктах зовнішнього середовища, продуктах харчування,
сільськогосподарській і лікарській сировині та будматеріалах у атестованій геометрії (
Марінеллі 1 л, Дента 0,140 л чи 0,025 л).
Часова динаміка (в 1996-2009) питомої активності 137Cs в органах чорниці, лохини та
брусниці з ягідника ШНПП показана в таблиці 1. Там же приведені також деякі дані,
пов'язані з атмосферними опадами і змінами температури в регіоні.
Таблиця 1
137
Cs (А, у Бк/Кг; помилки
Часові зміни протягом 1996-2011 рр. питомої активності
визначення в межах ± 15%) у різних частинах рослин чорниці, лохини та брусниці з ШНПП
(координати центру ділянки відбору проб рослин – 51°34’22,9" пн. широти та 23°53’45,1" сх.
довготи; дані відносяться до першої половини липня кожного року )
Частина
А, Бк/кг, у роках
рослин 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
и
Чорниця:
Ягоди 512 565 586 436 390 373 308 276 243 208 215 224 162
Листя 967 830 713 648 644 587 430 331 284 327 367 305 309
Стебла 418 430 482 357 222 290 124 162 140 127 139 129 137
Корені 681 462 391 290 228 230 179 205 176 181 151 113 128
Лохина:
Ягоди
318 291
322 269 241 249 288 141 224
Листя 603 538 408 363 360 417 288 283 331 333 226 327 248
Стебла 248 162 128 134 131 95 166 150 179 134 144 127 106
Корені 466 400 315 291 220 277 302 232 226 170 202 140 160
Брусниця:
Ягоди
531 386
408 312 310 275
Листя
605 703 495 460 420 340 374 213 196 187 175
Стебла
368 360 206 228 227 122 111 130 141
Корені
20 17 15 13 10
16
7
5
8
8
5
88
2
Σ(мм)
439 449 715 689 544 583 667 558 439 647 548 710 645
R(мм)
T, ○C*
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44 128 71 67 87
1,5 3,5 2,2 1,8 4,5 1,6
ΔT,○C**
0,8 3,4 1,3 1,4 3,6 0,6
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40

2,8

0,2
1,6

0,4

28
3,5
0,2

76
1,6

45 59
0,8 2,2

0,5

0,1

0,2

2009 2010 2011
214
366
179
201

229
265
127
178

191
261
91,4
117

120 202 174
303 240 183
100 92 103
137 174 100

298 294 267
233 174 256
138 125 138
18 20 27
8
3
1
64 65
778
8
5
57 127 75 70
6,4 0,0 2,9 2,6
5,8 1,8 0,8 1,4

Примітка: Σ(мм) – сума опадів протягом гідрологічного року; R – сума опадів протягом
червня; T, ○С * – відхилення від середньої температури в квітні-червні; ΔT,○C** – відхилення
від середньої за час досліджень температури в квітні (за даними гідрометеорологічної станції
Світязь Шацького району Волинської області).
Як видно з таблиці 1, вміст 137Cs в ягідних рослинах з часом поступово знижувався.
Дійсно, протягом періоду спостереження ми виявили значне (майже в 2,5 рази) зниження
активності 137Cs в органах всіх видів досліджуваних рослин. Коефіцієнти регресії для різних
частин рослин знаходилися в діапазоні –0,057 ÷ –0,066 для чорниці, − 0.036 ÷ –0,045 – для
лохини і –0,062 ÷ –0,069 – для брусниці. У той же час, ми спостерігали деякі щорічні
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відхилення від прогресивного зниження концентрації 137Cs в органах рослин. Відповідні
причини цього, на нашу думку, можуть бути наступні.
Різниця активності радіонукліда у листі може бути обумовлена віком рослин, з яких
воно було взяте для аналізу в окремі роки. Дійсно, концентрація 137Cs в листі чорниці,
взятого з одного ягідника в ШНПП в один і той же час в липні 2007 р., була 342±28 Бк×кг-1
для молодих (однорічних) рослин і 265±26 Бк×кг-1 для старіших рослин. Аналогічні
результати (198±21 Бк×кг-1 для молодих рослин і 86±20 Бк×кг-1 для старих) були отримані
нами для листя чорниці, яка зростала у іншій частини парку. Це добре узгоджується з
даними [5, 6], де повідомлялося про більш ніж в два рази вищі концентрації 137Cs в листках
молодих (одно- або дворічних) чорниць у порівнянні зі старими (шестирічними або ще
старішими) рослинами.
Іншою причиною відхилення концентрації 137Cs у органах рослин можуть бути
впливи змін кліматичних умов та погодних факторів. Так, автори робіт [7–10] відзначали, що
накопичення радіоцезію у стеблах, листі і ягодах рослин роду Viccinium можуть значно
відрізнятися в залежності від кліматичних умов в місці їх зростання як в період вегетації, так
і протягом гідрологічного року. Зокрема, у [10] стверджується, що концентрація 137Cs в
ягодах чорниць позитивно корелює з кількістю опадів, що мають місце як в червні поточного
року, так і протягом гідрологічного року. Разом з тим, у [11] відмічалося скорочення вмісту
радіонукліда в ягодах чорниці у випадку перевищення середньомісячної температури в квітні
і суми температур за квітень-червень поточного року. Якщо брати до уваги вплив
вищезгаданих факторів на накопичення радіоцезію в ягодах чорниці з ШНПП, то, як можна
побачити з даних табл. 1, спостерігаються різні як за величиною, так і за напрямом дії
(збільшення або зменшення) впливи вказаних факторів на вміст радіонукліда в цьому органі
рослини. Що в сумі зумовлює додаткові коливання активності 137Cs в ягодах чорниць з
одного і того ж місця зростання у різні роки. Крім того, ягоди можуть дозрівати раніше в
посушливі і жаркі роки, приводячи тим самим до зменшення вмісту 137Cs (для тієї ж дати в
різні роки) в них у порівнянні з більш вологими і холодним роками [5, 11].
Очевидно, тільки складним синергетичним ефектом впливу температурних і
зволожуючих факторів у різні роки можна пояснити спостережувані варіації вмісту 137Cs в
ягодах чорниць, що спостерігалися протягом 1996–2009 років, коли на тлі безперервного
зменшення вмісту 137Cs для всіх інших органів рослини, його концентрація в ягодах частково
збільшується у 1996–1998 рр. і після цього починає зменшуватися.
Ще одним фактором, який тісно пов'язаний із змінами погодних умов, може бути
сезонна залежність вмісту 137Cs в різних органах рослин.
Динаміка зміни протягом сезону питомої активності 137Cs в різних органах чорниці,
відібраної з одного і того ж місця ягідника в ШНПП в травні-грудні 2006 року, показані на
рис. 1.
Сезонні коливання вмісту 137Cs, накопиченого у вегетативних органах чорниці, добре
узгоджуються з ходом фенофаз цієї рослини [6]. На території Українського Полісся процес
цвітіння чорниці зазвичай закінчується (і починається формування плодів) в середині або в
другій половині травня, а дозрівання ягід триває до кінця червня. Як видно з рис. 1, вміст
137
Cs в листі молодих (цьогорічних) стеблах рослин помітно зменшується саме в цей період.
Варіації ж вмісту радіонукліда в старих стеблах рослини значно менші. Тільки коріння не
проявляють істотних змін вмісту радіонукліда протягом сезону. Очевидно, що ці зміни
вмісту 137Cs у листі чорниці можуть бути пов’язані з передачею його з них в ягоди в період їх
формування і дозрівання. Крім того, недовготривалі (одно-або двох-тижневі) порушення
часових меж відповідних циклів вегетації, які зумовлюються кліматичними особливостями
вологих і посушливих років [5, 6], також сприяють сезонним коливанням у величині вмісту
накопиченого 137Cs різними органами рослин.
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Рис. 1. Сезонні залежності (з травня по грудень 2006 року) концентрації 137Cs для різних
органів чорниці, відібрані з ділянки ягідника з ШНПП (географічне положення центру
ділянки, на якій відбиралися проби, 51°34’22,9" пн. широти та 23°53’45,1" сх. довготи).
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Порівняльний аналіз часових змін концентрації 137Cs для листя чорниці та ґрунту
ягідника показує (рис. 2), що вміст радіонукліда в листі рослин зменшується набагато
швидше, ніж у прикореневому шарі ґрунту, на якому вони зростають.
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Рис. 2. Часові залежності відносної зміни нормованого забруднення 137Cs листя чорниці (1)
та відповідного ґрунту (2), а також ходу природного розпаду радіонукліда (3).
Відповідні значення коефіцієнтів регресії складають –0,0575 (R2 = 0,82) для листя і –
0,0203 (R2 = 0,74) для ґрунту. Забруднення ґрунту 137Cs знизилася приблизно на чверть
протягом 1996-2011 рр., причому основною причиною цього зменшення є природний розпад
радіонукліда. Підставою для такого твердження є те, що це зменшення добре описується
функцією A(t) = 0.96exp(–0.028t) (R2 = 0,82), яка не дуже відрізняється від функції A(t) =
ехр(–0.0239t), що описує природний розпад 137Cs. У той же час, кількість 137Cs в листі
знизилася більш ніж в два рази за той же період і описується функцією А(t) = exp(–0.0918t)
(R2 = 0,83) (рис. 3).
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Рис. 3. Експериментальні дані відносних часових змін питомої активності 137Cs у листі
чорниці та ґрунті, на якому вона зростає, та відповідні тренди цих змін та часового ходу
природного розпаду радіонукліда.
Як наслідок, ми маємо справу зі зменшенням значень відповідних коефіцієнтів
переходу радіонукліда з ґрунту в рослини КП і коефіцієнтів накопичення Кн (Кп=Ар/Sгр КН=
Ар/Агр, де Ар , Агр – питомі активності радіонукліду в рослині та ґрунті, відповідно, в Бк/кг,
Sгр - щільність забруднення ґрунту в Бк/м2 [10]).
Така значна різниця між кількісними характеристиками часових змін концентрації
137
Cs в ягідних рослинах і відповідному ґрунті може бути пов’язана з так званим «старінням»
радіонукліда, суть якого полягає у переході з плином часу все більшої кількості наявного в
прикореневому шарі ґрунту радіоцезію у зв’язану, недоступну до засвоєння рослинами фазу
за рахунок закріплення на ґрунтових комплексах. 137Cs фіксується на різних комплексах
ґрунту (в основному – на його глинистих фракціях), причому з плином часу цей ефект стає
все більш інтенсивним [8, 10, 12, 13]. Як результат, нуклід стає менш доступним для
поглинання корінням, залишаючись в ближньому кореневому шарі ґрунту [14, 15].
Можна припустити, що ця тенденція на забруднених територіях Полісся буде
продовжуватися і в майбутньому. Підставою для такого припущення можуть бути, зокрема,
результати, отримані Grandia зі співавторами [16], згідно з якими цезій дуже ефективно
зберігається в ґрунті протягом тривалого часу (понад 3000 років) у зв’язку з сильною
спорідненістю іона цього елемента з селективними центрами абсорбції на ребрах і в крайовій
(клиновидній) розширеній зоні кристалічних решіток мінералів глини з шаруватою
структурою (FES) та з проникненням і фіксацією в гексагональних комірках кристалічної
решітки [17]. Знову ж таки, автори [18] стверджують, що чим більший час контакту між 137Cs
і ґрунтовими відкладеннями, тим менш мобільним стає радіонуклід і його поглинання
рослинами знижується. Внаслідок цього концентрація 137Cs у дикорослих рослинах
знизиться і досягне рівня, який допускається нині діючими в Україні санітарними нормами
[19], набагато швидше, ніж для забруднених 137Cs ґрунтів, на яких вони зростають. Що
створює цілком реальні можливості для промислового використання таких рослин, які
зростають на радіоактивно забруднених територіях, в якості сировини для харчової і
фармацевтичної промисловості. Зокрема, ряд представників ягідних і деяких лікарських
рослин (наприклад, верес і багно болотне) знаходяться в групі таких рослин. Звичайно, це
має бути зроблено у відповідності з обов’язковими умовами належного попереднього
радіологічного моніторингу.
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РІДКІСНІ КАРБОНАТНІ БОЛОТА ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ:
ПОШИРЕННЯ ТА ОХОРОНА
Дацюк В.В.
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
vdacuk@ukr.net

Водно-болотні угіддя відіграють важливу роль в підтриманні балансу біосфери,
оскільки осередком збереження біорізноманіття. Планування та використання природних
ресурсів на всіх рівнях має базуватися на концепції унікальності водно-болотних угідь, і
повинно бути спрямоване на оптимізацію природокористування (Дубина …, 2003)
Карбонатні болотні комплекси поширені по території України нерівномірно. Вони
належать алкалітрофних боліт, що характеризуються збільшеною кількістю мінеральних
солей в торфі та воді, особливо карбонатів. Трапляються алкалітрофні болота на території
лесових карбонатних районів України, а саме у Лісостепу і Степу, а також на великих
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лесових островах на Поліссі (Зеров…,1938). Рослинність боліт даного типу характеризується
великим ценотичним і флористичним багатством, що пояснюється своєрідним типом
живлення та ґрунтовим покривом.
Болотні фітосистеми даного типу належать до середньоєвропейських карбонатних
боліт. Їх вивченню присвячені праці багатьох дослідників (Барбарич…,1962, Брадіс,
Бачурина…1969, Балашов та ін…,1982, Андрієнко, Попович…, 1986, Кузьмичев....,1966,
Стойко…,1998, Устименко…, 2007), Чорна, Багацька…, 2008, Дацюк…, 2012).
Меліорація в минулому призвела до зникнення багатьох болотних фітоценозів у
зв’язку із осушенням території. Значна частка карбонатних боліт зникла, або зараз
знаходиться у порушеному стані. Пріоритетним напрямком сучасного болотознавства є
моніторинг та менеджмент болотних фітоценозів, в аспекті збереження та підвищення
флористичної та фітоценотичної репрезентативності болотної рослинності. (Дубина,
Чорна…, 2004)
Сучасні дослідження
болотних масивів спрямовані на встановлення їх
синтаксономічної структури, виявлення динаміки боліт, збереження видів що охороняються
згідно Червоної книги України (2009), Зеленої книги України (2009) та регіональних списків
рослин. Наші дослідження були спрямовані на з’ясування сучасного стану болотних масивів
із участю рідкісних видів Сarex davalliana Smith, Schoenus ferrugineus L., Cladium mariscus
(L.) Pohl, що утворюють угруповання, з наступним виділенням раритетного фітоценофонду
та созофітів болотних екосистем, розробити напрямки подальших досліджень та охорони.
Згідно фізико-географічного районування територія належить до зони Широколистяних
лісів Західноукраїнського краю Волинської височинної області.
Територія Волинської височини межує на півночі з Волинським (Західним) Поліссям,
на сході з Житомирським Поліссям, на півдні із Малим Поліссям із на заході з Люблінською
височиною (Польща). Волинська височина належить до територій, де відсоток заболоченості
становить 1,5%.
Поширення боліт на височині є нерівномірним що пов’язано із геоморфологічними
особливостями території. За еколого-генетичним типом болота є евтрофними, майже всі
вони низинні і заплавні (Торфо-болотний фонд…, 1973)
Загалом, флора карбонатних боліт характеризується великим видовим багатством
(більше 200 видів судинних рослин) на основі чого естонські дослідники болота даного типу
називають «низинні болота, багаті видами». Флористична складова боліт піддається змінам,
відбувається спрощення структури, болотні види витісняється лучним різнотрав’ям,
загрозою також є значний вплив синантропних видів. Досить важливою ознакою є наявність
у складі фітоценозів як європейських видів, так і субантлантичних. Перших є значно більше
понад 25% (Растительность…., 1980).
За нашими даними, болота Волинської височини нараховують понад 187 видів флори.
Список не є остаточним, оскільки геоботанічні та флористичні дослідження будуть тривати
в подальшому. Важливим завданням у майбутньому є дослідження ценофлор карбонатних
боліт України і їх порівняння із ценофлорами інших країн, з метою виявлення генетичних
закономірностей та генезису територій.
Згідно Червоної книги України (2009) охороняються наступні рідкісні види
карбонатних боліт Волинської височини: Cladium mariscus (L.) Pohl, Carex davalliana Smith.,
Carex umbrosa Host, Schoenus ferrugineus L, Orchis palustris Jacq., Pinguicula vulgaris L,
Epipactis palustris Crantz., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó, D. majalis
(Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes., Salix starkeana Willd., S. myrtilloides L.
За геоботанічним районуванням (Я.П Дідух, Ю. Р Шеляг-Сосонко, 2003) територія
належить до Європейської широколистяно–лісової області, Центральноєвропейської
провінції широколистяних лісів, Південнопольської–Західноподільської підпровінції
Люблінсько– Волинського округу.
Вивчення фітоценорізноманітя боліт на сьогодні є важливим завданням сучасного
болотознавста та класифікації рослинного покриву, все це важливо в комплексі і є
74

передумовою успішної охорони біорізноманітності. На основі аналізу літературних джерел
нами складений попередній продрому карбонатних боліт Волинської височини,
аналізувалися діагностичні види та матеріали інших країн, зрозуміло що це лише перша
спроба і тому необхідно в подальшому продовжити вивчення карбонатних боліт, з метою
критичного перегляду синтаксонів різних рівнів (Moravec..., 1966, Matuszkiewicz…, 2001,
Bardat…, 2004, Buczek…, 2005, Смагин…, 2008, Чорна, Багацька…, 2008, Ивченко…, 2012).
Синтаксономічна схема рослинності карбонатних боліт Волинської височини
SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA NIGRAE R.TÜXEN 1937
Caricetalia davallianae Braun-Blanquet 1949
Caricion davallianae Klika 1934
Caricetum davallianae Dutoit 1924 em. Görs 1963
Schoenetum ferrugineus (Fijałkowski D. 1960) Pałczyński A. 1964
Valeriano-Caricetum flavae Pawłowski B. (1949 n.n.) 1960
PHRAGMITO-MAGNO-CARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941
Phragmitetalia communis Koch 1926
Magno-Caricion elatae Koch 1926
Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935
Для Волинської височини встановлено 2 класи, 2 порядки, 2 союзи та 4 асоціації
рідкісних карбонатних боліт, що за флористичними особливостями відповідають
рослинності боліт Східної Європи.
Характеристику созологічного фітоценорізноманіття та особливостей фітоценозів ми
раніше наводили (Дацюк…, 2012), тому на проблеми, що стосуються концептуальних засад
категоризації та созологічної оцінки угруповань ми зупинятися не будемо.
На основі власних геоботанічних даних та літературного аналізу джерел, встановлено
фітоценотичний склад карбонатнх геокомплексів боліт Волинської височини за домінантним
принципом (ЗКУ…, 2009)
Угруповання формації Schoenetо (ferruginei)–Hypneta представлено п’ятьма асоціаціями:
Schoenetо
(ferruginei)–Hypneta,
Schoenetum
(ferruginei)
сariosum
(davallianae),
Phragmiteto(australis)–schoenetum (ferruginei) hypnosum, Schoenetum (ferruginei) hypnosum,
Molinieto (caeruleae)–schoenetum(ferruginei) hypnosum.
Формації Cladiеtа mariscі нараховує чотири асоціації: Cladietum (mariscі) caricosum
(acutiformis, Cladiеtum mariscі purum, Cladietum (mariscі) schoenosum(ferruginei), Cladietum
(mariscі) phragmitosum (australis).
Угруповання формації (Сaricetа davallianae) представлена трьома асоціаціями: Сaricetum
(davallianae) hypnosum, Сaricetum (davallianae) schoenosum(ferruginei),Сaricetum davallianaе
purum.
Із наведеного переліку асоціацій, можна зробити висновок, що рослинний покрив боліт
даного типу має різноманітний характер. Відбуваються різні сукцесійні зміни, наявні як
добре збережені фітоценози, так порушені під впливом антропогенного чинника. Але
загалом тенденції поширення та виявлення нових локалітетів боліт на сучаному етапі є
досить позитивними, з кожним роком все більше з’являється фітоценотичних знахідок
раритетних фітоценозів. Причиною є природне відновлення у постмеліоративний період
угруповань рослин, яке відбувається переважно на старих торфорозробках та меліорованих
каналах.
Проблемами вивчення болотних фітоценозів в Україні є визначення національної
стратегії розвитку болотознавства, яка на сьогодні відсутня. Її необхідною умовою повинна
бути паспортизація всіх боліт та торфовищ та розробка менеджменту управління водноболотними угіддями, з урахуванням екосозологіних принципів та фізико-географіних
особливостей кожного окремого регіону. Розв’язання даних проблем необхідне для реалізації
концепції збалансованого розвитку (Коніщук…, 2010).
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В межах об’єктів природно-заповідного фонду на території Волинської височини
карбонатні болота охороняються на території Рівненської області (ботанічна пам’ятка
природи місцевого значення «Дерманська» (120га), гідрологічний заказник місцевого
«Урочище М’ятин» (152га), заповідне болотне урочище «Війниця» (10га)). Решта боліт
даного типу в області знаходиться поза охороною, тому важливим етапом на сьогодні є
обґрунтування водно-болотних угіддь карбонатного типу і створення нових об’єктів
охорони. Це сприятиме більшому збереженню цінного біорізноманіття.
Під час експедиційних досліджень ми виявили новий для України болотний масив, що
характеризується молопорушеним станом фітоценозів та наявність созологічно цінних
угруповань та видів, що охороняються на національному та регіональному рівнях. Наведемо
коротку характеристику болота Марковичі, та особливостями його флори та рослинності.
Болото Марковичі розташоване у центральній частині Локачинського району
Волинської області, поряд із селом Марковичі. Його площа складає 265 га. Болото належить
до складу гідрологічного заказника місцевого значення «Луга-Свинорийка», що
розташований між селами Замличі та Шельвів, і тягнеться на 22 км. Площа заказника 880 га,
він утворений рішенням облради № 16/6 від 20.12.1993, з метою збереження лучноболотного масиву, що входить до водоохоронної зони річки Луги, яка є найбільшою в
області притокою Західного Бугу, який належить до басейну Балтійського моря. Охорона
угідь в такому випадку повинна носити комплексний характер, на основі басейнового
принципу управління річками, який визнаний в Україні Водним Кодексом, необхідною
умовою якого є консолідований менеджмент усіх держав, на території яких знаходиться
басейн річки. Це забезпечить комплексний підхід з охорони водно-болотних геокомплексів
на всіх рівнях організації.
Нами виявлені дев’ять угруповань на болоті Марковичі:: що охороняються згідно
(ЗКУ…, 2009) Sсhoenetum (ferruginei) hypnosum, Schoenetum (ferruginei) phragmitosum
(australis),
Sсhoenetum
(ferruginei)
moliniosum
(coerulei),Cladietum
(marisci)
phragmitosum(australis), Cladietum (marisci)sсhenosum (ferruginei), (Сaricetum (davallianae)
hypnosum), Сaricetum davallianaе purum, Сaricetum (davallianae) schoenosum(ferruginei).
Крім цих реліктових угруповань ми виявили види, що характерні для боліт із
підвищеним вмістом карбонатів, серед яких насамперед слід назвати Salix starkeana також
рідкісних для регіону Волинської височини – Parnassia palustris L., Salix rosmarinifolia, Salix
myrsinifolia Salisb, Carex serotina Ten, Ostericum palustre Bess, Parnassia palustris, Valeriana
simplicifolia Kabath
Болоту Марковичі необхідно надати статус ботанічного заказника загальнодержавного
значення та запровадити проведення геоботанічних досліджень у майбутньому.
Про поширення у Волинській області ще одного локалітету карбонатних боліт
дізнаємося з публікації Кузьмішиної І.І зі співавторами (2011), що присвячена знахідці
рідкісного виду Карпат на Волинській височині – Phyteuma orbiculare L, зокрема його
поширення за гербарними та літературними даними. Автори публікації наводять також
рідкісні види, що їм вдалося виявити, а саме Carex davalliana, C. umbrosa Host, Dactylorhiza
incarnata, D. majalis, Schoenus ferrugineus, що охороняються згідно (ЧКУ…, 2009), а також
регіонально рідкісні Valeriana simplicifolia, Salix rosmarinifolia, вказано дві рідкісні асоціації
карбонатних боліт Caricetum davallianae i Schoenetum ferruginei, запропоновано зробити
заказник.
Нажаль, автори не вказали геоботанічної характеристики рідкісних угруповань, що
поширені на дослідженому болотному геокомплексі. Оскільки не було наведено їх сучасного
стану, ми вирішили здійснити геоботанічний опис раритетних фітоценозів на болотному
масиві.
Лучно-болотний комплекс розташований на східній околиці с.Трубки Іваничівського
району, болото розташоване у басейні річки Стрипи. Загалом територія має
трансформований характер, внаслідок проведення у минулому меліоративних робіт, проте
збереглися ділянки карбонатних боліт із домінуванням у травостої Schoenus ferrugineus,
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Carex davalliana, із характерним для них флористичним ядром видів середньоєвропейських
боліт, що в Україні перебувають на східній межі ареалу. Охарактеризуємо наявні
угруповання (ЗКУ…, 2009), що поширені на дослідженому болоті: Сaricetum (davallianae)
hypnosum, Сaricetum (davallianae) schoenosum(ferruginei), Schoenetum (ferruginei) (сariosum
(davallianae), Molinieto (caeruleae)– schoenetum(ferruginei). Фітоценози, з участю домінуючих
видів поширенні по території нерівномірно, ближче до дороги вони зовсім відсутні.
Спостерігається заростання чагарниковими вербами (Salix cinerea L, Salix rosmarinifolia,
Salix myrsinifolia, Salix viminalis L.), тобто зниження ґрунтових вод спричинює поступове
заліснення меліорованих карбонатних боліт. Даний факт, за нашими спостереженнями має,
місце по всіх болотах України. Біотоп із помірною зволоженістю розташований ближче до
меліоративного
каналу. Варто відмітити
асоціацію Molinieto (caeruleae)–
Schoenetum(ferruginei), угруповання якої зростають на ділянках зі значним осушенням.
Домінує Molinia caerulea (L.) Moench, флористичне ядро видів у описі становить 12. Значна
частка видів є характерними для лучних угруповань, оскільки відбулися істотні зміни
гідрологічного режиму.
Детальне вивчення територіального розподілу та динаміки болотної рослинності в
залежності від мікрокліматичних і гідрологічних умов можливо досягнути лише шляхом
стаціонарних спостережень та постійного моніторингу за її фітоценозами. На сьогодні
закладені моніторингові ділянки у різних біотопах карбонатних боліт, що дасть можливість
виявити динамічні тенденції протягом року та зміни рідкісних типів боліт регіону і України в
цілому.
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ОЗЕРО СИНЕВИР ВОДНО-БОЛОТЕ УГІДДЯ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ
РАМСАРСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В НПП «СИНЕВИР»
Дербак М.Ю., Тюх Ю.Ю.
Національний природний парк «Синевир»
npp-synevyr@rambler.ru
Озеро Синевир є унікальним в Українських Карпатах, що відповідає вимогам
Рамсарської Конвенції (Іран – 1971 р) про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (995-031), що є
чинною для України у відповідності до Закону України від 29 жовтня 1996 року №437/96-ВР.
Такий статус воно отримало відповідно до наказу Мінприроди України № 131 від 11.04.2005
року, та внутрішнього наказу НПП „Синевир” від 22.12.2005 року щодо охорони водноболотного угіддя Міжнародного значення.
Надзвичайно цікавим в геолого-геоморфологічному, ландшафтно-естетичному і
біолого-географічному аспектах є район Привододільних Горган, справжньою перлиною
якого є Синевирське озеро, поетично назване Морським оком.
Водозбірний басейн озера розташований в середньогірській частині Українських
Карпат в північно-західній частині одноіменного національного природного парку,
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переважно на абсолютних позначках менше 1200 м, у межиріччі Тереблі і Ріки. Середній
ухил басейну становить 0,032. Головною водною артерією, яка дренує район Синевирського
озера є ріка Теребля, що бере початок на західному схилі гори Болотняк на висоті 1080 м і
впадає в Тису біля смт. Буштино. Площа водозбірного басейну озера Синевир невелика, біля
2.3 млн.м². Особливості геологічної будови басейну, а саме тонкоритмічне перешарування
піщаних і глинистих порід палеогенового флішу у поєднанні із помірно-континентальним
вологим кліматом зумовили глибоке розчленування його поверхні. Глибина ерозійного врізу
тут понад 500 м [1].
Синевирське озеро належить до типу завальних на висоті 989 м.н.р.м. Географічне
місцезнаходження 48º37′N, 23º41′Е. Воно утворилось біля 10-11 тисяч років тому внаслідок
потужного обвалу-зсуву корінних пісковиків бистрицької світи еоцену, що зірвались з
південного схилу гори Красної і перекрили прадавню долину Синевирського потока.
Протяжність обвало-зсуву 400 м, ширина біля 250 м, товщина до 38 м, площа поверхні 60
тис.м², об’єм 847 тис.м³ [1].
Улоговина озера складається із двох вузьких, широтно простягнутих западин –
прадавніх долин Озерно-Полонинського і Смериково-Клівського потоків. У середній його
частині здіймається підводний хребет, що часами виходить з-під рівня води у вигляді
вузького крутосхилого, витягнутого із заходу на схід острівця.
Рівень води в озері постійно змінюється: знижується взимку, підвищується весною і
влітку і знову спадає восени у відповідності до припливів води зназваних вище постійних та
тимчасових потоків в період злив та інтенсивного таяння снігу. Амплітуда коливань рівня
води в озері досягає 4.0-4.5 м. Відповідно змінюється площа водного дзеркала від 4.45 до
7.58 га, найбільша глибина від 19 до 23.5 м. та об´єм води – від 350 до 460 тис.м³ [1].
Протічність озера забезпечується Синевирським потоком, що витікає 350 м на схід від
озера з-під обвалу-зсуву на 60 метрів нижче рівня позначки його гребеня. Кількість води, що
витікає з озера функціонально зв´зана з її припливом, тобто озеро є системою, що
саморегулюється. Більшу частину року витік переважає над припливом трьох потічкі, що
живлять озеро: лівий, середній і правий, проте протягом цих нетривалих періодів, коли
суттєво переважає приплив води до озера, об′єм у ньому збільшується настільки, що
забезпечує поступове спадання води протягом достатньо тривалого часу. При цьому рівень
води не опускається нижче позначки 964 м (при позначці гребеня природної греблі 973 м).
Вода Синевирського озера належить до типу гідрокарбонатно-сульфатних та
сульфатно-гідрокарбонатних з мінералізацією 107-186 мг/л. Для порівняння – мінералізація
води р. Теребля біля с. Синевирська Поляна становить 211 мг/л. Зміна мінералізації та
хімічного складу води зв′язана з коливанням її рівня в озері.
Встановлено, що в розподіл температури по площі Синевирського озера на глибині 5 м
контролюється в загальних рисах рельєфом дна: гідроізотерми на цій глибині добре
узгоджуються з ізобатами і гідроізотермами природного шару води. На глибинах 10 і 15 м
розподіл температур дещо інший: найменші температури тяжіють до берегів, а найбільші –
до схилів підводного гребеня посередині озера. Найімовірніше це зв׳язане з більш нагрітими
підводними течіями, що омивають гребінь.
Навіть влітку температура води в Синевирському озері досить низька. Хоч в сонячну
погоду її поверхневий шар нагрівається до 20-22˚ С, але вже на глибині 2,5 м температура
знижується до 13,4, на глибині 7,5 – до 7,8, на глибині 17,5 м – 2,6˚С. І влітку і взимку
глибинні шари води в озері мають однаково низьку температуру.
Температура води в озері влітку характеризується наявністю трьох зон: від поверхні до
глибини 5 м середній градіент її падіння становить 0,66 від 5 до 10 м – 1,56 і нижче 10 м до
дна – 0,18˚С/м. [1,2,3].
Твердий стік в озеро складає біля 50 т/рік, із озера – не більше 1 т/рік, так що 98%
твердого стоку акумулюється в озері. Зараз в його ванні зосереджено біля 200 тис.м³ озерних
відкладів [2,3].
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Акумулювання твердого стоку спричинило утворення в західній частині озера значної
за площею зони, складеної мулистими озерними відкладами товщиною 11-12 м, в межах якої
вода добре прогрівається, що сприяє буйному ростові рослинності. Відмираючи, вона разом з
частинками породи зумовлює прогресуючому замуленню озера. Ці мілини є потенціальними
площами скорочення акваторії в майбутньому. Щоправда, процес замулення досить
повільний: щоби заповнити всю ванну озера, потрібно ще 15-20 тисяч років. Проте,
враховуючи, що в окремі сезони маловодних років завдяки існуванню мілин акваторія озера
скорочується приблизно на 40%, цьому небажаному явищу слід запобігти.
Суттєве значення має захист грунтів від ерозії площинного змиву. Необхідне
виключення всіх видів господарської діяльності, що забезпечує зменшення ерозійної
стійкісті на крутих схилах грунтів в басейні водозбору озера.
Озеро прісне, постійно заповнене водою на його західній частині заболочено
утворюючи евтрофне трав’янисте (лепешняково-хвощове) болото, площею 2,0 га [1].
До водно-болотного угіддя Міжнародного значення включено водне дзеркало
оз.Синевир та його лісовий басейн, що складає 29 га Син. Полянського ПОНДВ кв.9 /
вид.17.18.20.21 та кв 10 / вид 1,3,4, 5, 9, 7, з віковою структурою лісів від 120 до 200 років де
середній вік складає 160 років та переважають асоціації ялинових та ялицевих лісів з
домішкою бука лісового, тобто тут переважають асоціації: Picetum myrtillosum, Picetum
oxalidosum, Picetum petasitosum, Picetum luzulozum (sylvatica), Picetum doronicetum (austriaci),
Picetum calamagrostidetum (villosi). Вказані асоціації займають висоту над рівнем моря до
1200 метрів. Підлісок тут слабо виявлений, якщо є то складається з Daphne mezereum, Sorbus
aucuparia, Spirea ulnifolia. Для трав’яного покриву характерні Dentaria bulbifera, Galium
odoratum, Campanula abietina, Plantago lanceolata, Potentila erecta, Phinantus minor, Lotus
corniculatus, Dactylorhiza maculata, Orchis militaris, Crymnadenia conopsea, Traunsteinera
globosa та інші. [5]
Водно-болотне угіддя приваблює птахів тут безпосередньо гніздяться і можна зустріти
такі їх види: лелека чорний – Ciconia nigra L, чапля сіра – Ardea cinerea L , болотяна сова –
Asio flameus Pontopp.[4]
Види птахів які водяться в навколишніх лісах озера Синевир: яструб – Accipiter geutilis
L , яструб малий – A. nisus L, канюк звичайний – Buteo buteo L, пугач – Bubo bubo L, сова
вухата –Asio otus L, сова довгохвоста – Strix uralensis Pall, зозуля звичайна – Cuculus conorus
L, дятел високий строкатий – Dendrocopus major L, дятел трипалий – Picoides tridactylus L,
крук – Corvus corax L, ворона сіра – Corvus corene L, сойка – Garrulus glandarius L, плиска
гірська – Motocilla cinerea Tunst, синиця велика – Parus major L, дрізд гірський – Turbus
totanatus L, оляпка – Cinclus cinclus L, сільська ластівка – Hirundo rustica L. [4]
На горі Озірна, що на заході від оз. Синевир та г.Малий і Великий Горган в криволіссі
вища 1400 м.н.р.м. зустрічається Глухар – (Тetrаo urogallus L).
Безумовно, що подане біологічне розмаїття водно-болотного угіддя Міжнародного
значення Рамсарської конвенції оз.Синевир в публікації відображає лише його частину при
його розгляді слід згадати і про види, що безпосередньо водяться в озері це: форель
струмкова – Salmo trutto morfa fario L, форель озерна – Salmo trutto morfa Lacustris L, харіус
європейський – Thumallus thumallus L, гол’ян – Phoxinus phoxinus L, бабець – головач –
Cottus cobio L, бабець барвистоногий – Cottus poecilopus Heckel, крім вказаних видів риб у
водоймах озера водиться рак річковий – Astacum astacum L, цей вид являється індикатором
прісної води в озері. [4]
Інші класи тваринного світу розглядати не будемо поскільки вони є фоновими на
території НПП „Синевир”, а більша частина їх видового розмаїття і в Карпатах в цілому, що
не мають вираженого зв’язку з водно-болотним угіддям.
На сьогодні перед нами ставляться вимоги, щодо вжиття комплексних заходів в
підходах належної охорони відтворення та ощадливого рекреаційного використання
території водно-болотного угіддя
Міжнародного значення Рамсарської конвенції
оз.Синевир. З цією метою слід продовжувати на вказаному об’єкті вивчення природних
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екосистем та
налагодження комплексного спостереження за такими
напрямками:
Абіотичних умов (гідрологічний режим, кліматичні особливості, стан грунтів). Біотичних
умов: вивчення та інвентаризація біологічного розмаїття флори і фауни; проведення
спостережень за динамікою трансформації лісових екосистем; розробка стратегії
мінімального антропогенного впливу на природні екосистеми водно-болотного угіддя
Міжнародного значення Рамсарської конвенції оз. Синевир; активізувати еколого-освітню та
виховну роботу з відвідувачами об’єкту.
В ході виконання намічених заходів необхідно враховувати історичні та етно-культурні
особливості даного регіону. При розробці проекту організації охорони відтворення,
ощадливого використання природних об’єктів і комплексів НПП „Синевир”, враховувати
наші побажання і розробити по кожному напрямку детальний план, з системним підходом до
вирішення поставлених завдань перед водно-болотним угіддям Міжнародного значення
Рамсарської конвенції оз.Синевир.
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Під водно-болотними угіддями на сьогодні розуміють особливий тип природних
комплексів, до складу яких входять наземні та водні екосистеми або їх компоненти. У
широкому розумінні терміну під його визначення підпадає значне різноманіття водних
об’єктів та угідь у тому числі й штучних, їх водну частину та водозбірну площу, що значно
полегшує організацію управління природним комплексом (Davies, 1993).
Бакотська затока розташована в каньйоні р. Дністер, утворилася після затоплення
низинної ділянки річки, у процесі заповнення Дністровського водосховища. У 2004 році
Бакотська затока увійшла до Рамсарського списку під номером 3UA026 та набула статусу
ВБУ міжнародного значення. Відповідно до Рамсарської системи класифікації (додаток A),
об’єкт належить до групи антропогенних ВБУ, клас – водосховища, резервуари (6). Частково
має характеристики групи континентальних ВБУ класів – постійні річки/струмки (M) та
постійні внутрішні дельти (L) (Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького
Придністров’я…, 2011).
Cтатус ВБУ міжнародного значення угіддя отримало завдяки обґрунтуванню 2, 3, 4, 7
та 8 Рамсарських критеріїв (The Ramsar Sites Database).
ВБУ «Бакотська затока» є місцем існування охоронних видів фауни, які занесені до
Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), Європейського
червоного списку (ЄС), Додатків Бонської (БО) та Вашингтонської (ВА) конвенцій, а також
національної Червоної книги України (ЧКУ) (Фауна України: охоронні категорії..,2012;
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Червона книга України…, 2009). Саме ці види тварин є індикаторами цінності території, а
тому є об’єктами постійного екологічного моніторингу.
Згідно другого критерію Рамсарської конвенції цей список нараховує 35 видів
хребетних тварин поширених на території угіддя: Гагара червоношия Gavia stellata (11-50і),
Лелека білий Ciconia ciconia (51-100і), Чепура велика Egretta alba (11-50і), Крижень Anas
platyrhynchos (>200), Гуска мала Anser erythropus (11-50і), Попелюх Aythya ferina (>200),
Чернь чубата Aythya fuligula (>50), Підсоколик малий Falco columbarius (1-5і), Коловодник
болотяний Tringa glareola (51-100і), Бджолоїдка Merops apiaster (>300), Лелека чорний
Ciconia nigra (6-10і на годуванні), Чернь морська Aythya marila (6-10і), Гоголь Bucephala
clangula (>500), Яструб великий Accipiter gentilis (>5р), Яструб малий Accipiter nisus (>5р),
Канюк звичайний Buteo buteo (<10р), Зимняк Buteo lagopus (1-5і), Змієїд Circaetus gallicus (15і), Лунь польовий Circus cyaneus (1-5і), Сапсан Falco peregrinus (1-5і), Боривітер звичайний
Falco tinnunculus (11-50і), Підсоколик великий Falco subbuteo (1-5і), Кібчик Falco vespertinus
(1-5і), Шуліка чорний Milvus migrans (1-5і), Скопа Pandion haliaetus (1-5і), Деркач Crex crex
(11-50і), Журавель сірий Grus grus (6-10і), Чайка Vanellus vanellus (>50), Пугач Bubo bubo
(2р, ведеться окрема програма моніторингу), Сорокопуд сірий Lanius excubitor (6-10i),
Гадюка степова Vipera renardi (рідкісний вид), Нічниця водяна Myotis daubentonii (звичайний
вид), Вечірниця руда Nyctalus noctula (звичайний вид, в межах угіддя зустрічається часто),
Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus (звичайний вид, в межах угіддя зустрічається часто),
Підковоніс малий Rhinolophus hipposideros (звичайний вид, в межах угіддя утворює
материнські колонії).
Аналіз остеологічного матеріалу з гніздової підстилки пугача Bubo bubo L. на відміну
від аналізу цілих пелеток дає більше видове різноманіття об’єктів живлення. За кількісним
співвідношенням у раціоні домінує полівка звичайна – 57.4%, співдомінант їжак звичайний –
22.2%. Хоча за біомасою провідне місце у раціоні належить їжаку звичайному – 76.7%
(Дребет, 2008, 2011).
Земноводні ВБУ представлені 10 видами, із яких 3 занесені до ІІ додатку Бернської
конвенції – Тритон гребінчастий Triturus cristatus (звичайний вид), Ропуха зелена Bufo viridis
(рідкісний вид), Квакша звичайна Hyla arborea (звичайний вид). На території зустрічається 6
видів плазунів, серед яких Ящірка зелена Lacerta viridis (звичайний вид), Гадюка степова
Vipera renardi (рідкісний вид) та Полоз лісовий Zamenis longissimus (дуже рідкісний вид),
занесені до Червоної книги України. Окрім переліку зазначених вище охоронних видів
птахів на території угіддя реєструються Пірникоза велика Podiceps cristatus, Чапля сіра Ardea
cinerea, Чепура мала Egretta garzetta, Рибалочка Alcedo atthis, Ластівка сільська Hirundo
rustica, Плиска біла Motacilla alba та жовта M. flava, Ластівка берегова Riparia riparia. У
2008 році на території зафіксована інвазія підвиду сибірських тонкодзьобих горіхівок
Nucifraga caryocatactes macrorhynchos (Дребет, 2011). Із ссавців на території зустрічаються
23 види, з яких 2 занесені до Червоної книги України – Горностай Mustela erminea та
Підковоніс малий Rhinolophus hipposideros (Літопис природи…, 2010; Червона книга
України…, 2009). Вказані види мають важливе значення для підтримання біологічного
різноманіття відповідного біогеографічного району.
ВБУ «Бакотська затока» є місцем зупинки під час міграції значної кількості птахів. У
гніздовий період на території ВБУ зустрічається 88 видів птахів, з них 67 видів є гніздовими.
Під час весняних та осінніх міграцій і взимку реєструються ще понад 40 видів птахів.
Скелясті виступи, які становлять значну частину угіддя, створюють умови для існування та
реалізації життєвих функцій рукокрилих (Літопис природи…, 2010).
У водах «Бакотської затоки» нерестяться та нагулюються види риб, занесені до
Червоної книги України, Переліку рідкісних та зникаючих видів Хмельницької області, такі
як Вирезуб Rutilus frisii (рідкісний вид), Стерлядь Acipenser ruthenus (дуже рідкісний вид),
Вівсянка Leucaspius delineatus, Бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus, Підуст
Сhondrostoma nasus, Гірчак Rhodeus sericeus, Сом європейський Silurus glanis, Чоп великий

82

Zingel zingel, Бичок-бабка Neogobius fluviatilis (Літопис природи…, 2010; The Ramsar Sites
Database).
Окрім того, угіддя є важливим місцем для нересту найпоширеніших тут видів риб,
серед яких Щука звичайна Esox luceus, Карась сріблястий Carassius gibelio та звичайний C.
carassius, Короп звичайний Cyprinus carpio, Окунь звичайний Perca fluviatilis, Судак
звичайний Lucioperca lucioperca, Йорж звичайний Gymnocephalus cernua, Плітка звичайна
Rutilus rutilus, Ялець звичайний Leuciscus leuciscus, Головень звичайний L. cephalus,
Краснопірка Scardinius erythrophtalmus, Пічкур звичайний Gobio gobio, Плоскирка
європейська Blicca bjorkna, В’юн звичайний Misgurnus fossilis, Верховодка звичайна Alburnus
alburnus, Лящ звичайний Abramis brama, Марена звичайна Barbus barbus, Бичок-кругляк
Neogobius gymnotrachelus (Літопис природи…, 2010; The Ramsar Sites Database). Шляхами
покращення стану іхтіофауни ВБУ є заборона промислового вилову риби та інших водних
живих організмів та облаштування ділянок для аматорського рибальства в спеціально
відведених для цього місцях. Крім того, створення штучних нерестилищ, на ділянках
визначених як найбільш сприятливих для зародження та розвитку личинок риб та їх мальків.
Загалом, збереження водно-болотних угідь необхідне перш за все це тому, що їх
деградація та зникнення має глобальний характер. Все більша увага приділяється проблемі
деградації та втрати цих цінних і вразливих об’єктів (Millenium Ecosystem Assessment…,
2005; The Ramsar Convention on Wetlands).
Одним зі шляхів вирішення цих проблем є розробка та впровадження ефективних
планів управління (Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я,
2011).
Основними факторами негативного впливу на екологічний характер ВБУ є рекреаційна
діяльність, рибальство та полювання, зміна рівнів води внаслідок функціонування
Дністровської гідроелектростанції та сільськогосподарська діяльність (Водно-болотні угіддя
України…, 2006; The Ramsar Sites Information Service).
Отже, прибережна зона та мілководдя ВБУ важливі як місця зупинок водоплавних
птахів під час відпочинку і годування в час сезонних міграцій та місця розмноження типових
і рідкісних навколоводних птахів; акваторія ВБУ як природна нагульна територія та
нерестилище комплексу іхтіофауни регіону; скелясті обривисті береги угіддя – як місця для
зимівлі та розмноження рідкісних видів кажанів; степові ділянки схилів угіддя як
середовища існування рідкісних видів ентомофауни;
Управління угіддям спрямоване перш за все на створення сприятливих умов для
охорони міграційних зупинок водоплавних птахів; охорона та відтворення іхтіофауни;
охорона місць гніздування пугача; оптимізація режиму охорони території; створення ГІС та
її адаптація до програми моніторингу фауністичних комплексів.
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Північне Причорномор’я відзначається багатством та різноманітністю водно-болотних
угідь. Їх території відрізняються історією формування та розвитку, а також ступенем
антропогенної трансформованості екосистем. В регіоні до них відносяться приморські
мілководдя з товщею води до 6 м, водойми та прилеглі території долин і гирлових областей
річок, коротко-, середньо- та тривалозаливні рівнинні ділянки з різним ступенем
мінералізації ґрунтів та донних відкладів, плавневі, аренні та притерасні геокомплекси, а
також інші менші за площами екотопи. У складі водно-болотних угідь Північного
Причорномор’я функціонує 37 об’єктів, які охороняються на міждержавному і
національному рівнях. З них 19 є рамсарськими угіддями, загальною площею близько 593,0
тис. га (Directory…, 2003).
Водно-болотні угіддя Північного Причорномор’я відзначаються багатством
ландшафтного і, відповідно, біотичного різноманіття. Окремі його об’єкти, зокрема, які
охоплюються
природно-заповідними
територіями,
у
ботанічному
відношенні
досліджувалися протягом тривалого часу. Однак, загальна картина щодо рослинного світу в
аспекті розв’язання проблеми збереження та невиснажливого використання природних
ресурсів регіону досі відсутня.
У роботі узагальнено результати проведених протягом 30 років досліджень флори і
рослинності приморських територій водно-болотних угідь Північного Причорномор’я, які
виявилися тепер у фокусі багатьох гострих екологічних, економічних та соціальних проблем,
а також розглянуто основні завдання охорони даних геокомплексів.
Водно-болотні угіддя Північного Причорномор’я розташовані на поєднаних територіях,
які водночас є генетично відмінними. Це, насамперед, історичні і сучасні гирлові області
річок (ВБУ «Кілійське гирло Дунаю», «Межиріччя Дністра і Турунчука», «Північна частина
Дністровського лиману», «Дельта Дніпра»), надморські острови і коси («Центральний
Сиваш», «Східний Сиваш», «Обитічна коса», «Бердянська коса», «Білосарайська коса»,
«Крива коса» та інші менші за площею), лимани («Озеро Сасик», «Система озер Шагани84

Алібей-Бурнас», «Тилігульський лиман», «Молочний лиман»), морські затоки
(«Ягорлицька», «Тендрівська», «Каркінітська», «Джарилгацька», «Обитічна», «Бердянська»),
заплавні озера («Кугурлуй», «Картал»), а також прибережні заплавні та плакорні ділянки. У
сукупності дані геокомплекси є парагенетичними системами, що характеризуються
спільністю меж і знаходяться у постійній динамічній рівновазі, вихід з якої призводить до
втрати основних функцій і переходу в інший стан (Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989).
Підвищена мінливість факторів середовища, зокрема режимів алювіальності та засолення, є
головною ознакою даних геосистем, що забезпечує їх особливу роль у розвитку
адаптаційних та формотворчих процесів видів. Саме приморські екотопи є одними з місць
формування чорноморського ендемічного флористичного комплексу, що відзначається
родовим ендемізмом (Лавренко, 1936).
Флора приморських територій являє собою унікальну за походженням і розвитком
природно-історичну категорію, що формується в межах літоральних, супраліторальних та
епіліторальних геосистем (Голуб, Соколов, 1998). Вона є генетично різнорідною сукупністю
лісових, чагарникових, степових, лучних, болотних, солонцевих, солончакових та вищих
водних флорокомплексів. Їх розвиток відбувається в умовах гіперпростору екологічних
факторів, які формуються під впливом сукупності чинників навколишнього природного
середовища. Серед них провідними є зволоження, інтенсивність абразивно-акумуляційних
процесів, а також ступінь алювіальності, засолення та антропопресії. Все це зумовлює
високий рівень, зокрема β-різноманіття регіону (Дубина, Тимошенко, Шеляг-Сосонко, 2006).
Флора водно-болотних угідь Північного Причорномор’я нараховує 884 види вищих
судинних рослин, що належать до 3 відділів (Equisetophyta, Pinophyta, Magnoliophyta),
чотирьох класів, 86 родин та 350 родів (Дубина, Дзюба, Ємельянова, 2010а). За частотою
трапляння, більше третини їх відзначається спорадичним поширенням переважно на
приморських кучугурах та грядах, міжгрядових зниженнях, а також ділянках літорального
валу. Понад 10% видів приморських територій водно-болотних угідь зустрічаються рідко і
близько 3% – дуже рідко. Серед останніх Agropyron dasyanthum, Cladium mariscus, Bellevalia
sarmatica, Crambe koktebelica, Dianthus bessarabicus, Frankenia pulverulenta, Glaucium flavum,
Tamarix gracilis та ін. Найбільша їх кількість зосереджена в угрупованнях псамофітних
степів на приморських грядах та приплакорних підвищеннях. Серед екотопів найвищим
видовим різноманіттям відзначаються приморські кучугури, гряди та приплакорні
підвищення, міжгрядові незасолені або слабозасолені зниження, а також території
літорального валу. Значно меншою кількістю видів характеризуються коротко-, середьо- та
тривалозаливні засолені рівнинні ділянки, а також солонуватоводні водойми. До десяти
провідних родин флори водно-болотних угідь приморських територій входять Asteraceae,
Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae,
Boraginaceae та Scrophulariaceae. У загальному спектрі зональних хорологічних груп флори
водно-болотних угідь Північного Причорномор’я кількісно переважають субмеридіональні
(34%), температно-субмеридіональні (18,9%) та температно-меридіональні (11,2%) види.
Найчастіше вони поширені на екотопах літорального валу (прибійні піднесені та заприбійні
знижені ділянки), а також приморських гряд і кучугур. За регіональними типами ареалів
переважають древньо-середземноморські види (29,1%), які трапляються в межах всіх
приморських екотопів. Майже однаково у флорі водно-болотних угідь Північного
Причорномор’я представлені види із причорноморським (15,7%) та європейським (15,2%)
типами ареалів. Екотопічно вони здебільшого приурочені до схилів літорального валу та
кучугур, а також коротко- та незаливних слабозасолених рівнинних ділянок. У спектрі
кліматичних хорологічних груп, кількісно переважають індиферентні (32,6%) та
евконтинентальні (29,7%) види.
Для флори водно-болотних угідь Північного Причорномор’я характерною є висока
чисельність ендемічних (неоендемічних) видів. Найбільша їх кількість характерна для арен
та літорального валу. За характером географічного поширення у складі ендемічної фракції
переважаючими
є
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причорноморські елементи. Меншою кількістю представлені східно-причорноморські,
північно-причорноморські і західно-причорноморські, а також причорноморсько-азовські
ендеми. Найвищими показниками ендемічності відзначаються псамофільні ценози класів
Ammophiletea, Cakiletea maritimae та Festucetea vaginatae.
Флористичні комплекси водно-болотних угідь Північного Причорномор’я
характеризуються високими показниками адвентизації, що є їх особливістю (Дубина, Дзюба,
Ємельянова, 2011а). Це зумовлюється наявністю сприятливих умов для розселення та
поширення неаборигенних видів, а також дією антропогенних факторів, провідними серед
яких є рекреація, будівництво санаторно-курортних комплексів, лісомеліорація тощо. До
складу флори водно-болотних угідь Північного Причорномор’я входять 143 адвентивні види
(Дубина, Дзюба, Ємельянова, 2011а). Найбільше вони поширені на приморських кучугурах
та міжкучугурних зниженнях, де їх частка може досягати 25%, що свідчить про значне
антропогенне порушення названих екотопів. Серед рослинних угруповань найвищим
ступенем адвентизації відзначаються ценози класів Salicetea purpureae (22,5%), Agropyretea
repentis (18,6%), Cakiletea maritimae (18,4%), Ammophiletea (16,4%) та Thero-Salicornietea
(16,7%). Найменша кількість адвентивних видів характерна для угруповань Crypsidetea
aculeatae (5,4%), Juncetea maritimi (5,2%) та Salicornietea fruticosae (4,9%). За часом
занесення переважають кенофіти (52,4%), що характерно для південних регіонів України в
цілому (Протопопова, 1973). За ступенем натуралізації серед адвентивних видів більшість
становлять епекофіти (76,9%). Більше половини неаборигенних видів мають
середземноморське походження (53,8%). Із азіатськими флористичними центрами пов’язані
27,6% видів, американськими – 9%, європейськими – 6,2%. Серед особливо небезпечних
інвазійних видів у флорі водно-болотних угідь Північного Причорномор’я відмічені
Ambrosia artemisifolia, Amorpha fruticosa, Anisanta tectorum, Bidens frondosa, Centaurea diffusa,
Conyza canadensis, Elaeagnus angustifolia та Xanthium albinum. Вони формують групу видівтрансформерів, які мають найвищий інвазійний потенціал, подолали F-бар’єр
(натуралізувалися на фітоценотичному рівні), активно поновлюють популяції та масово
розповсюджуються в антропогенних та природних екотопах. Внаслідок цього відбуваються
зміни видового складу, ценотичної структури рослинних угруповань та забруднення
генофонду аборигенної флори (Протопопова та ін., 2009). Особливо вразливими до впливу
трансформерів є рідкісні види та унікальні приморські фітоценози .
Флора водно-болотних угідь Північного Причорномор’я також відзначається
багатством раритетних видів, які охороняються на міжнародному та національному рівнях
(Дубина, Дзюба, Ємельянова, 2012). Зокрема, до Червоної книги України (2009) занесені 47
видів. Серед них 3 види (Crambe koktebelica, Conioselinum tataricum, Astragalus onobrychis) є
рідкісними, 30 – вразливими, 8 – зникаючими. У 8 видів статус охорони потребує уточнення.
25 видів охороняються на міжнародному рівні. Серед них 4 (Alyssum borzaeanum, Crambe
koktebelica, Ferula orientalis, Zostera marina) входять до переліку видів Додатку І Бернської
конвенції, 11 (Agropyron cimmericum, A. dasyanthum, Allium pervestitum, Alyssum
calycocarpum, Bellevalia sarmatica, Crataegus taurica, Dianthus lanceolatus, Frankenia
pulverulenta, Salvia scabiosifolia, Rumia crithmifolia, Vincetoxicum rossicum) – до Червоного
списку Міжнародної спілки охорони природи, 16 – до Європейського Червоного списку
(крім вже названих сюди входять Linaria sabulosa, Rumex ucrainicus, Urtica kiovensis,
Asparagus litoralis, Caragana scythica, Crambe aspera, Dianthus bessarabicus, Senecio
borysthenicus, Suaeda baccifera). Серед приморських рослинних угруповань найбільшою
кількістю рідкісних видів відзначаються ценози класів Festuceteа vaginatae і FestucoPuccinellietea (по 33 види). Дещо менше видів раритетної фракції відмічено в угрупованнях
Agropyretea repentis (21), Festuco-Brometea (15) та Ammophiletea (13). Найчастіше рідкісні
види трапляються на грядах та приплакорних підвищеннях (38), приморських кучугурах (22),
а також на ділянках літорального валу (17).
Рослинність є провідним компонентом водно-болотних угідь Північного
Причорномор’я. Вона формується під безпосереднім та постійним впливом моря і
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відзначається своєрідністю структури і таксономічного складу. Основними факторами
територіальної диференціації угруповань виступають співвідношення акумулятивних,
дефляційних та ерозійних процесів, зволоження, швидкість течії водотоків, згінно-нагінні
явища, склад субстрату, а також рівень антропогенного навантаження. Має значення також і
геоморфологія ландшафтів.
Рослинний покрив водно-болотних угідь є надзвичайно вразливим, оскільки
формується в умовах екологічних екстремумів. Збільшення антропогенного тиску,
зумовленого насамперед рекреацією та забудовою прибережних територій, призводить до
його прямого знищення, або порушення цілісності, проникнення адвентивних та інвазійних
видів. Велика щільність населення, наявність близько розташованих міських інфраструктур,
транспортних комунікацій, гідротехнічних споруд, значної кількості санаторно-курортних і
портово-промислових комплексів, заліснення приморських кіс (Обитічна, Кінбурнська,
острів Джарилгач, Бірючий, Жебриянське приморське пасмо) призводить до деградації
рослинності у регіоні. На ці процеси накладається вплив зарегулювання стоку річок, що
зумовлює посилення нагінних явищ, а також зміну алювіальних процесів, які відіграють
виключно важливу роль у формуванні геоморфоструктур (Дубина та ін., 2006). Приморські
території знаходяться під міжнародною охороною (Council Directive…, 1992), як рідкісні
біотопи. Основними діагностичними компонентами їх є синтаксони, зокрема виділені на
основі принципів еколого-флористичного підходу за методом Ж. Браун-Бланке. Незважаючи
на те, що в країнах Західної Європи характеристика рослинності водно-болотних угідь
здійснюється за названим методом, в Україні, зокрема для даного типу організації
екосистем, вона досі застосовувалася не достатньо. Це не дозволяє проводити відповідні
порівняння та стримує певною мірою розроблення і проведення спільних заходів з їх
охорони, зокрема на транскордонних територіях.
Рослинність водно-болотних угідь приморських територій України нараховує 93
асоціації, що належать до 27 союзів, 19 порядків та 18 класів (Дубина, Дзюба, Ємельянова,
2010б). Серед усіх типів організації рослинності приморських геокомплексів
найвразливішою є псамофітна. Вона представлена 47 асоціаціями, які належать до семи
союзів, чотирьох порядків і чотирьох класів – Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Festucetea
vaginatae та Nerio-Tamaricetea. Поряд із високою трансформованістю ці угруповання,
порівняно з іншими типами, відзначаються найвищим ступенем раритетності. Остання
визначається за созологічними ознаками діагностичних видів синтаксонів. Клас Cakiletea
maritimae включає чотири асоціації, що належать до першої категорії охорони (Дубина,
Дзюба, Ємельянова, 2011б). Найвищим созологічним статусом у класі Festucetea vaginatae
характеризуються 15 асоціацій, Ammophiletea – три, Nerio-Tamaricetea – дві. У регіональному
відношенні найвищим ступенем рідкісності відзначається приморська псамофітна
рослинність водно-болотних угідь надморських кіс Азовського та Чорного морів, острова
«Джарилгач», а також приморських територій Кілійського гирла р. Дунай. Охорона
названого та інших типів організації рослинного покриву може бути успішною лише за
умови формування інституційних засад охорони та збереження даних об’єктів, в першу чергу
у сфері управління та використання природних ресурсів водно-болотних угідь Північного
Причорномор’я, зокрема відновлювальних, в умовах сучасного економічно орієнтованого
суспільства.
Реальне збереження водно-болотних угідь Північного Причорномор’я здійснюється
лише на територіях природно-заповідного фонду, об’єкти якого знаходяться переважно у
приморській смузі, і охоплюють не більше 30% загальної площі даних екосистем. В останні
десять років кількість природоохоронних територій збільшилася за рахунок створення
національних
природних
парків
«Тузловські
лимани»
(площа
27865
га),
«Нижньодністровський» (21311,1 га), «Олешківські піски» (8020,36 га), «Білобережжя
Святослава» (35223,15 га), «Приазовський» (78126,92 га), «Меотида» (20720,9 га), а також
мережі заказників загальнодержавного і місцевого значення та пам’яток природи.
Незважаючи на велику кількість природно-заповідних об’єктів, які включають водно-болотні
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угіддя і займані ними площі, охорону їх не можна вважати цілком задовільною. Останнє
зумовлено ще недостатнім опрацюванням багатьох питань теоретичного і прикладного
спрямування, та, що не менш важливо, не доведенням до такого ступеня розроблення, який
би дозволяв вихід на рівень прийняття і реалізації практичних, зокрема інженерних, рішень.
Це стосується, насамперед, стратегії збереження та невиснажливого використання
фіторізноманіття водно-болотних угідь, окремі положення якої були розроблені для України
за підтримки гранту «Глобальної екологічної фундації» Міжнародного банку реконструкції
та розвитку, наданого нашій державі в рамках проекту «Підтримка спроможності щодо
збереження біорізноманіття в Україні» (2001-2003 рр.) (Дубина, 2003). За десять років
відбулися певні зміни в існуючому законодавстві, значний розвиток отримали дослідження з
подальшим обґрунтуванням регіональних та національної схем екомережі, значно
активізувалася діяльність, зокрема неурядових організацій, у боротьбі із залісненням
степових і аренно-степових ділянок, посилилася природно-освітня діяльність. Разом з цим,
ряд питань і, зокрема задекларованих у Стратегії, залишаються відкритими.
Належна охорона водно-болотних угідь у Північному Причорномор’ї, як і в цілому в
Україні, стримується неопрацьованістю багатьох завдань, що пов’язано з особливостями
структурно-функціональної організації цього своєрідного об’єкту, що функціонує в межах
наземного, водного і повітряного середовищ. Останні знаходяться у певному співвідношенні
і взаємодії, порушення яких призводить до втрати функцій даних геосистем та переходу їх в
інший стан.
Залишаються відкритими окремі питання нормативно-правового забезпечення охорони
водно-болотних угідь. Зокрема, не завершене розроблення та прийняття на державному рівні
Національної стратегії збереження водно-болотних угідь. Недостатньо опрацьовані питання
заборони спеціальних видів діяльності, які здійснюють руйнівний вплив на дані об’єкти.
Знаходиться на початкових етапах робота з реставрації та відновлення функціонування
водно-болотних угідь. Її аналіз та оцінка результатів показує, що останнє зводиться до
роздамбування територій (наприклад, острів Єрмаків, Кілійський р-н, Одеська обл.),
відновлення зв’язку між плавневими ділянками (гирлова область Дністра, Дніпра) та інших
подібного роду заходів. Обводнення трансформованих територій, яке було пріоритетним не
дало очікуваних результатів і не підкріплене іншими діями, зокрема відновленням
гідрографічних мереж тощо. Є очевидною необхідність уникнення простих рішень і широке
методичне опрацювання здійснюваних заходів, яке має базуватися на особливостях
структурно-функціональної організації цих унікальних об’єктів. У названому аспекті вимагає
фахового опрацювання роздамбування Сасикського лиману (Одеська обл.), відновлення
природного водообміну лиманів з морем, порушеного внаслідок проведення
рибогосподарських заходів та санаторно-курортного будівництва. Останнє особливу
актуальність має на територіях надморських кіс, які включені до складу рамсарських водноболотних угідь. Їх трансформація зумовила кризовий і критичний стан останніх (Дубина,
2003). Проблема відновлення, як і забезпечення компенсаційних заходів у районах
функціонування крупних гідротехнічних об’єктів, зокрема водогосподарського каналу
«Дунай–Чорне море» та інших, є чи не найгострішою. ЇЇ розв’язання передбачає
уповільнення і, в подальшому, припинення стрімкої деградації водно-болотних екосистем
цього природно-історичного регіону.
Залишаються не достатньо опрацьованими питання вдосконалення природоохоронного
законодавства стосовно водно-болотних угідь. Досі останні не отримали статусу спеціальних
територій, як це має місце в країнах Західної Європи і на що націлює Рамсарська конвенція.
До цього часу не прийнятий Закон «Про водно-болотні угіддя», який би регулював базові
питання їх охорони та збереження. Невизначеними остаточно залишаються критерії
виділення водно-болотних угідь загальнодержавного та місцевого значення. Розроблені для
рамсарських угідь вимоги мають завищені показники щодо кількості біологічних об’єктів,
зокрема птахів. Це у свою чергу не дозволяє виділяти нові території, зокрема там, де
структурно-функціональна організація екосистем є частково трансформованою, оскільки
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вони не відповідають визначеним критеріям. Є очевидним, що будь-які території, в тому
числі антропогенно порушені, мають розглядатися з позицій їх природно-історичної цінності
в минулому та можливості їх відновлення у майбутньому. Мало опрацьованими
залишаються ценотичний та екосистемний критерії збереження біорізноманіття цих
своєрідних геокомплексів з огляду їх типовості, унікальності, вразливості тощо. Розроблення
останніх, зокрема на екосистемному рівні, стримується відсутністю необхідних напрацювань
щодо біотопічної структури водно-болотних угідь. Це не дозволяє виділити біотопи, зокрема
рідкісні, які є ключовими об’єктами, що забезпечують збереження біорізноманіття та перехід
на якісно вищий рівень – охорону екосистем в цілому, що забезпечує охорону всього
природного блоку, який нерідко залишається поза увагою. Для водно-болотних угідь
Північного Причорномор’я – це водні ресурси, арени, прибережні та мілководні ділянки,
виходи кристалічних порід, солончаки з відкладами солей тощо. Сьогодні інвентаризація
біотопів лише розпочата (Дідух та ін., 2011). На черзі проведення багатьох інших робіт
спрямованих на дослідження функціональних зв’язків між компонентами біотопів та
розв’язання практичних завдань спрямованих на охорону біорізноманіття та розбудову
екомережі. Поза увагою також залишається впровадження нормативно-правових заходів з
формування навколо водно-болотних угідь охоронних смуг, що зазначено у п. 24
«Генеральної схеми розвитку території України до 2015 року». Зокрема, базовими тут мають
бути підходи, відповідно до яких, охоронні зони мають розглядатися окремо у кожному
конкретному випадку.
Не розв’язаним залишається питання захисту водойм від забруднення, зокрема
внаслідок катастрофічних явищ, які мають тенденцію до посилення. Є очевидною
необхідність проведення обліку підземних вод, в першу чергу тих, які мають зв’язок з водноболотними угіддями з їх подальшою охороною. Остання має базуватися на здійсненому
водоохоронному районуванні наземних та підземних водних ресурсів. На цій основі
необхідним є розроблення комплексної схеми охорони вод в межах басейнів річок.
Особливу актуальність мають питання внутрішньодержавної та міждержавної
співпраці, а також координації діяльності зі збереження водно-болотних угідь. Вони широко
обговорюються на різних рівнях, але реалізація запропонованих рішень досі залишається не
достатньо ефективною. Однією з причин є відсутність прийнятих на урядовому рівні
міждержавних стандартів, які б забезпечили єдині регламентуючі критерії стану екологічних
параметрів і водного середовища в цілому та їх неухильне виконання з відповідною
взаємоперевіркою. Як вже відзначалося (Дубина, 2003), в першу чергу це стосується
територій, які поділені державними кордонами. Мають бути укладені довгострокові угоди,
спрямовані на збереження транскордонних водно-болотних угідь. Цими нормативноправовими документами необхідно передбачити формування спільних ключових територій
та екокоридорів різного рангу, з огляду на розбудову загальноєвропейської екомережі,
природні коридори якої розташовуються вздовж морських узбереж та долинами річок. Як
показує досвід, діяльність в цьому напрямку здійснюється лише на етапі виділення бі- та
трилатеральних охоронних об’єктів. Питання екомережі для степової зони є особливо
важливим природоохоронним завданням вищого рівня. Тому є очевидною необхідність
створення міжнародної робочої групи з даної проблеми та проведення відповідних спільних
засідань, зокрема щодо узгодження територій водно-болотних угідь та їх структури
відповідно до природоохоронного законодавства країн-сусідів. Особливо в теперішній
ситуації, що склалася, мають бути проведені відповідні консультації з Румунією та
Республікою Молдова у зв’язку з проблемами Дунаю та Дністра.
Питання раціонального використання відновлювальних ресурсів для водно-болотних
угідь Північного Причорномор’я є особливо актуальними у зв’язку з їх надмірним
порушенням і виснаженням. Складність його розв’язання зумовлюється домінуванням
парадигми, відповідно до якої, такі території вважалися непродуктивними і потребували
оптимізації, а ресурси розглядалися як невичерпні. З іншого боку, вилучення у відповідний
період рослинної сировини та виведення її з екосистем зменшує антропогенне евтрофування
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водойм і є позитивним явищем. Досвід зимових заготівель очерету південного при
дотриманні всіх технологічних заходів є цьому свідченням (Дубина, 2003). Невиснажливе
використання ресурсів у Північному Причорномор’ї більшою мірою залежить від
збереження оптимальних умов їх функціонування на що мають бути спрямовані основні
зусилля. У зв’язку з цим, необхідним є впровадження, як вже зазначалося (Дубина, 2003),
системи планування використання природних, зокрема відновних, ресурсів водно-болотних
угідь на різних рівнях – національному, регіональному і місцевому. Воно має бути ієрархічно
скоординованим з неухильним дотриманням всіх договірних зобов’язань.
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Особливо тяжкими наслідки Чорнобильської катастрофи виявилися для сільського
населення Полісся України. Сільськогосподарське виробництво тут є основним сектором
економіки і основною сферою зайнятості населення. Доза опромінення селян формується, в
основному, за рахунок споживання продуктів харчування місцевого виробництва, а відтак
часто є на порядок вищою, дози опромінення міського населення .
Особливістю території Полісся є мозаїчне різноманіття ґрунтового покриву з
переважанням торфово-болотних та дерново-підзолистих типів ґрунтів. Це зумовлює
інтенсивну міграцію радіонуклідів у системі «ґрунт-рослина» та значні коливання
коефіцієнтів переходу (КП) 137Cs з ґрунту в рослини. Крім цього, радіоекологічна ситуація
ускладнюється значною строкатістю радіоактивного забруднення території [1, 2].
За післяаварійний період відмічено значне зниження концентрації 137Cs у рослинах за
рахунок процесів напіврозпаду радіонуклідів, його фіксації глинистими мінералами
ґрунтово-вбирного комплексу [3] та вертикальної міграції в природних та напівприродних
екосистемах [4, 5]. У зв’язку з цим актуальність набуває завдання уточнення і обґрунтування
пріоритетності напрямів реабілітації радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь
полісся України.
Для визначення пріоритетності заходів, спрямованих на зменшення дози опромінення
населення, підвищення їх ефективності і результативності, необхідно уяснити структуру її
формування (рис. 1).
<0,1% - внутрішнє
опромінення, зумовлене
інгаляційним надходженням
радіонуклідів з повітрям

<2% - внутрішнє
опромінення від
радіонуклідів, що надходять
з питною водою

5-20% - зовнішнє
гаммаопромінення

80-95% - внутрішнє
опромінення від
радіонуклідів, що
надходять з продуктами
харчування

Рис. 1. Структура формування дози опромінення населення Полісся,
забрудненого внаслідок Чорнобильської катастрофи
Аналіз наведених даних показує, що доза опромінення мешканців критичних
населених пунктів на 80-95% визначається внутрішнім опроміненням радіоактивним цезієм,
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що надходить до організму з продуктами харчування. Доля зовнішнього гама-опромінення
коливається в межах 5-20%. Вклад інших шляхів формування загальної дози опромінення
(від радіонуклідів, що потрапляють до організму людини з питною водою та інгаляційне їх
надходження) є незначним і не перевищує 2,5 %.
Враховуючи те, що зовнішнє опромінення у віддалений період після Чорнобильської
катастрофи стабілізувалося, і буде визначатися, насамперед, природними процесами (в
першу чергу фізичним розпадом 137Cs), пріоритетним напрямком у подоланні наслідків
Чорнобильської катастрофи має бути комплекс заходів, спрямованих на зменшення
надходження радіонуклідів до організму людини з продуктами харчування.
Структура продукції, яка перевищує державний
гігієнічний норматив ГН 6.6.1.1137
130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs та 90Sr у продуктах харчування та
питній воді» (ДР-2006), наведена на рис. 2.

Рослинна продукція

12%

М’ясо
12%

Молоко
57%

Лісова продукція
24%

Рис. 2. Структура продукції, що перевищує допустимі рівні вмісту радіонуклідів
у продуктах харчування (ДР-2006)
Аналіз представлених даних показує, що 76% зразків, вміст радіонуклідів в яких
перевищує чинні гігієнічні нормативи, представлено сільськогосподарською продукцією, а
24% лісовою (гриби, ягоди, м'ясо диких тварин тощо). Враховуючи те, що вплинути на
зменшення вмісту радіонуклідів в лісової продукції досить проблематично і можливо лише
опосередкованими заходами (шляхом організації інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення, введення заборонних заходів щодо їх збору тощо), найбільш актуальним
заходом зменшення дози внутрішнього опромінення населення є забезпечення виробництва
радіологічно «чистої» сільськогосподарської продукції. Найбільш критичним продуктом тут
залишається молоко, що виробляється в особистих підсобних господарствах населення.
Більше половини всієї продукції, вміст радіонуклідів в якій перевищую чинні гігієнічні
нормативи представлено саме молоком. Тому не випадково кількість населених пунктів з
перевищенням ліміту річної дози опромінення досить близька до кількості пунктів, у яких
середнє значення вмісту 137Cs у молоці перевищує значення встановлених допустимих рівнів
(ДР-2006). Особо критичною групою населення тут є діти в раціоні яких цей продукт займає
далеко не останнє місце.
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Розрахунки вчених, зроблені по кожному з критичних населених пунктів показують,
що ефективність вже розроблених і випробуваних контрзаходів є достатньою для
нормалізації радіаційної ситуації. Ефективність окремих заходів, спрямованих на зниження
інтенсивності міграції радіонуклідів по трофічним ланцюгам наведено в таблиці1.
Таблиця 1
Радіологічна ефективність заходів, спрямованих на зниження надходження радіонуклідів в
сільськогосподарську продукцію
Зниження вмісту 137Cs , рази
КОНТРЗАХІД
Вапнування 4-6 т/га
NPK *. оптимальне співвідношення
Гній 20 т/га
Вапнування + NPK
NPK + Гній
Вапнування + Гній + NPK
Сапропель
Цеоліти
Оранка після аварії: 1-й рік
наступні роки
Оранка з перевертанням пласта (в перший рік
після аварії)
Корінне поліпшення:
на перелогах
наступні роки
Поверхневе поліпшення:
на перелогах
наступні роки
Насичення
сівозмін
культурами,
що
відрізняються
потенційно
невисокою
здатністю накопичувати радіонукліди
Фероцинові болюси
Фероцин – порошок
Сіль-лизунець з фероцином
Мінерально-сольові брикети + кормосуміші

Мінеральні ґрунти
1.5-3.0
1.5-2.0
1.5-3.0
1.8-2.7
1.5-3.0
2.5-4.0
2-4
1.5-2.5
2.5-3.0
1.5-1.8
8-12

Органогенні ґрунти
1.5-2.0
1.5-3.0
2.5-4.0
-

3-9
1.8-2.5

4-16
2-3

2-3
1.5-1.8

2-14
1.5-2.5

3.0-4.0
1.5-2.2
10-16

до 10 разів
5-7
2-5
2-4
3-5

Так шляхом застосування фероцинових болюсів, введення в раціон худоби кормових
домішок з радіопротекторними властивостями можна оперативно зменшити вміст
радіонуклідів в найбільш критичної сільськогосподарському продукції - молоці до 7 разів.
Проте найбільш ефективним і довготривалим заходом, який, за певних умов, забезпечує як
виробництво «чистого» молока так і підвищення продуктивності галузі в цілому є
організація кормовиробництва на радіоактивно забрудненій території. Так залуження і
перезалуження луків і пасовищ для випасу худоби, насичення сівозмін культурами, що
відрізняються потенційно невисокою здатністю накопичувати радіонукліди в комплексі з
іншими агротехнічними заходами, зумовлює більш ніж на порядок зменшення вмісту
радіонуклідів в кормах. Відповідно зменшується інтенсивність міграції радіонуклідів у
трофічних ланцюгах, а відтак і доза опромінення населення.
Впровадженню протирадіаційних агротехнічних заходів, передує здійснення
комплексу організаційних заходів, спрямованих на виробництво гарантовано радіологічно
безпечної сільськогосподарської продукції. Серед них найбільш ефективними є зміна
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спеціалізації господарств в напрямку виробництва сільськогосподарської сировини для
глибокої переробки (біоетанол, біодизель тощо), розвиток м’ясного скотарства, конярства,
свинарства, організація господарств для заключної відгодівлі тварин «чистими» кормами
тощо.
У відповідності з рішенням 62 сесії Генеральної асамблеї ООН третє десятиріччя
після Чорнобильської катастрофи визнано «…десятиріччям реабілітації і сталого розвитку
постраждалих регіонів здійснення якого має бути спрямовано на повернення спільноти до
нормальної життєдіяльності».
У цьому зв’язку надання пріоритетності сільськогосподарським аспектам мінімізації
наслідків Чорнобильської катастрофи зумовить зменшення індивідуальної і колективної доз
опромінення, забезпечить відродження і розвиток традиційних для полісся галузей
агропромислового виробництва, створить об’єктивні підстави для соціально-економічної
реабілітації забруднених регіонів. Саме сільськогосподарське виробництво тут традиційно є
основним сектором економіки і основною сферою зайнятості населення.
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ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОСЛИННИЙ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ДЕЛЬТОВИХ УГІДЬ ДУНАЙСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
Жмуд О.І.
Дунайський біосферний заповідник
reserve@it.odessa.ua
Дунайський біосферний заповідник (ДБЗ) розташований в дельті Кілійського гирла
Дунаю (Одеська обл.) на площі 50252,9 га. Його територія включає відмінні за часом
формування, структурою та ступенем антропогенної трансформації геокомплекси первинної
(Стенцівсько-Жебриянські плавні, Жебриянське приморське пасмо, острів Єрмаків, верхів’я
водосховища Сасик та Джантшейський лиман) і вторинної сучасної дельти Кілійського
гирла Дунаю з її заповідною зоною.
Клімат у пониззі Дунаю помірно-континентальний, з короткою і теплою зимою,
тривалою спекою влітку. Середньомісячна температура січня коливається від -2 до -1.5 °С,
а червня складає 22.3 – 23.0 °С. Загальна кількість опадів – 350 - 400 мм/рік при
випаровуванні 750 - 900 мм/рік (Гидрология..., 2004). Настільки значне випаровування
повинно підтягувати ґрунтові води, насичені хлоридами і сульфатами, і це викликало б
засолення ґрунтів. Проте засолення спостерігається лише на ділянках із зруйнованим
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рослинним покривом. Захищає ґрунти плавнева рослинність, а також висока промивна
здатність Дунаю.
Одним з сировинних ресурсів рослинного походження, використання якого швидко
зростає, завойовує все нові ринки і сфери застосування, і приносить прибутки місцевій
громаді, є очерет звичайний Phragmites australis Trin. ex Steud. Очерет, одночасно, дуже
важливий вид рослин в екосистемному відношенні. Його популяції формують рослинний
покрив в дельті Дунаю на сотнях тисячах гектарів, «працюючи» фільтром як води, так і
повітря. Зміни клімату вже мають вплив на один з найбільш розповсюджених типів
рослинності заповідника – плавневий. У роботі здійснено аналіз очерету звичайного під
впливом змін клімату та зимової його заготівлі, даються рекомендації щодо безпечної
експлуатації ресурсного потенціалу плавневих угідь та технології практичних заходів.
Матеріал та методи досліджень. Вивчення плавневої рослинності здійснювалось з 1998
по 2012 рр. згідно із загальноприйнятими методиками геоботанічних досліджень: детальномаршрутним, стаціонарним і напівстаціонарним геоботанічними методами (Александрова,
1961, Миркин, 1984). З метою з'ясування впливу зимової заготівлі очерету використаний
метод експерименту. Крім цього, контроль за станом рослинного покриву на ділянках
заготівлі очерету здійснювався шляхом закладки трансект від берегової частини острова
всередину через 500 м по його периметру з контрольним викосом рослинності з 1 м ² на
маршруті з різними екологічними умовами зростання (постійне підтоплення, тривале,
періодичне підтоплення та його відсутність). Спостереження за динамікою рослинного
покриву здійснювалися шляхом опису рослинності на трансектах.
Морфометричні показники очерету вивчались на експериментальних та контрольних
ділянках, а також на ділянках промислової заготівлі очерету. За весь час спостережень
зроблено більше 780 описів рослинності і 565 дослідних укосів з 1 м ² та промірено більше
2500 рослин, знято більше 8500 морфометричних показників. Вимірювались загальна вага
рослинності з 1 м² та вага очерету, кількість стебел очерету, їх висота та діаметр, кількість
квітучих та вражених паразитами рослин та ін. Лише у 2011-2012 рр. зроблено 161 дослідний
укіс з описом рослинності та зняті всі можливі морфологічні та інші показники. Найбільшу
увагу приділяли Стенцівсько-Жебриянівським плавням (СЖП) де у 2011 році зроблено 35
укосів та описів рослинності з їх детальною обробкою, а 23 - з прив’язкою до GIS. У 2012
році, окрім СЖП та традиційних територій заготівлі очерету, велика увага була приділена
дельтовим островам Білгородському, Очаківському, Кубанському та Кубану. Це було
здійснене додаткове обстеження з метою з’ясування впливу пожеж, які відбулися влітку на
островах Білгородському і Кубанському у 2011 році та на острові Очаківському, на якому
пожежа відбувалась у 2009 році. Ми з’ясовували стан відновлення рослинності. А острів
Кубану був у нас контролем стану плавневої рослинності, тому що на ньому вже багато років
не спостерігалось пожеж.
Результати досліджень та їх обговорення. В другій половинні минулого століття світова
спільнота змінила ставлення до водно-болотних угідь і розпочався рух до їх вивчення та
охорони. Враховуючи те, що очерет звичайний є видом майже космополітичним і головним
середоутворюючим, саме на цей вид спрямована увага багатьох дослідників. Були навіть
фінансовані дослідження виду у двох проектах: Euroreed I та Euroreed II (International
Conference ..., 1999). Дослідження очерету звичайного з цих програм на території України не
фінансувалися, але вони здійснювалися багатьма ботаніками країни в різних напрямках
(Клементов, 1960; Кроткевич, 1969; Дубына и др., 1992). В країнах колишнього СРСР, крім
класичного ботанічного вивчення, значна увага приділялася дослідженню його ресурсів як
джерела органічної сировини.
Збільшення заготівлі рослинної сировини Phragmites australis важкою технікою та
пов’язана з цим деградація його угруповань, а також погіршення екологічних умов в
багатьох регіонах (Градецька, Квет, 1987; Дубына и др., 1992) зробили більш актуальною
проблему охорони плавневих угідь. Окрім того, суто господарська спрямованість виконаних
наукових досліджень призвела до того, що дослідження виду та його угруповань було
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проведено лише на територіях великих річок (Мережко, 1973, 1980; Градецка, Квет, 1987;
Дубина и др., 1992; Небесний и др., 1992 та ін.; Дубина, Шеляг-Сосонко, 2001). В результаті
цього в літературі відсутні дані про особливості сучасного поширення Phragmites australis на
території України, запаси його фітомаси та її зміни, а також про багато інших питань
ресурсної характеристики виду. Недостатньо вивчена й акумулююча його здатність, яка
визначає її для плавнево-літоральної рослинності в цілому.
В останні 15 років дослідження очерету південного були детально проведені на
території дельти Кілійського гирла Дунаю у зв’язку з розв’язанням багатьох екологічних
проблем та організацією ДБЗ і білатерального біосферного резервату «Дельта Дунаю». Крім
того, значний обсяг робіт був проведений у регіоні внаслідок промислових зимових
комерційних заготівель його стебел (Zhmud, 1999; Волошкевич и др., 2001; Дворецкий, 2002;
Жмуд, 2006). В науковому плані були з’ясовані синтаксономія угруповань очерету
південного, первинна продукція, складена карта рослинності (Hanganu, Dubyna, Zhmud at all,
2002; Дубина та ін., 2003). Розроблені методичні рекомендації екологічно безпечної заготівлі
очерету (Методичні рекомендації..., 2007).
Очерет південний (очерет звичайний) Phragmites australis Trin. ex Steud) є едифікатором
плавневих екосистем на значних територіях.. Його угруповання лише в дельті Дунаю
займають близько 300 тис. га, що складає 12% загальної площі його плавневих ландшафтів у
Північному Причорномор’ї (Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989). Біологічні особливості цього
виду і відчутна роль його угруповань в екосистемах перезволожених територій визначили
значний науковий, а також і практичний інтерес до нього.
Заготівля очерету в Україні, зокрема на території ДБЗ, є однією з важливих галузей
економіки регіону. В той самий час цей вид діяльності є надзвичайно необхідним заходом
для підтримання і навіть збереження природоохоронного потенціалу плавневої екосистеми
дельти Дунаю. Довгострокові спостереження за станом рослинного покриву плавневих
екосистем ДБЗ, на ділянках з різним режимом використання (випалювання, зимове та літнє
викошування рослинності) показали, що лімітоване використання заростей очерету шляхом
викошування в зимовий період повітряної частини біомаси очерету підтримує плавневі
угіддя в більш оптимальному екологічному стані та сприяє збільшенню фіто- і
зоорізноманіття (Zhmud, 1999; Жмуд, 2006).
Для очерету звичайного Phragmites australis Trin. ex Steud з родини Злаки Poaceae
характерним є те, що тільки його підземна частина є багаторічною, а наземні пагони однорічні. До того ж, стебла що відростають щорічно, необхідно збирати, щоб надати змогу
молодим пагонам відрости у наступному році. Встановлено, що заготівля очерету збільшує
продуктивність плавнів іноді у п'ять разів (Zhmud, 1999; Жмуд, 2006). При цьому в
екосистемі плавнів відбувається збільшення кисню, зменшення вуглекислого газу, різних
забруднюючих речовин у воді і повітрі та ін., що має не тільки регіональне значення, але і
біосферне (Гейне и др., 1993).
В багатьох країнах світу очерет використовують в якості природного фільтру для
очищення стічних вод як побутових, так і хімічних виробництв, а також у водоймах питного
призначення. У місцях зростання очерету звичайного концентрація іонів хлору і розчиненого
вуглекислого газу збільшується, а сульфатів, нітратів, сполук фосфору та ін. – зменшується,
що є позитивним для інших мешканців водойм (Гейне и др., 1993).
Наземні пагони очерету формуються двох типів: прямостоячі і повзучі. В разі дії на
рослину несприятливих умов (високий рівень води, посуха, сильний вітер та ін. чинники),
особливо при заростанні приморських новоутворень з високою мінералізацією ґрунтових
вод, формуються переважно повзучі пагони завдовжки від 1-2 до 27 м. В вузлах листових
пластинок наземні пагони вкорінюються і дають нові, висхідні. Таким шляхом протягом 1-2
років відбувається формування великих площ заростей очерету на новоутворених
приморських косах та формування очеретяних “островів” у водоймах переднього краю
дельти.
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Висота стебел очерету звичайного від 0.7 до 5.0 м, у середньому 1.5-2.5 м. Діаметр
наземних пагонів від 0.2 до 1.8 см, у середньому 0.4 – 0.7 см. На пагонах формуються великі
тверді темно-зелені лінійно ланцетні листи завдовжки від 20 до 50 см з гостро шорсткими
краями. Завширшки листова пластинка від 1 до 6 см. На одній рослині розвивається від 12 до
25 листів. Вегетація очерету в дельті Дунаю починається восени і до періоду заморозків
пікулі (молоді зимуючі пагони рослини) досягають 1-5 (іноді до 17) см. Через коливання
зимових температур (від позитивних 10-15 °С до негативних –5-12 максимально за час
спостережень - 19°С) часто спостерігається загибель пікулів. Пікулі висотою 1-3 см не
гинуть, а щодо більш розвинутих спостерігається різний відсоток відмирання. Пікулі
висотою 3-7 см гинуть на 25-40 %, від 7 см до 10 см – на 50-70%, пікулі, які розвинулись
більш 10 см відмирають на 100%. На місці загиблих пікулів відростають нові з більш
глибоких бруньок кореневищ, інколи по 2-3, максимально до 7.
Суцвіття очерету звичайного – велика, розкидиста сріблясто-коричнювато-фіолетова
волоть завдовжки від 17 до 35 см. Цвітіння суцвіть у волоті нерівномірне і розтягнуте у часі,
відбувається з кінця липня по вересень. В останні роки строки цвітіння дуже розкинуті у
часі. Так з 2002 р. цвітіння очерету спостерігалось з першої декади липня, що на 2 – 2.5
тижня раніше за терміни, які реєструвались раніше. У 2010 р. цвітіння відбувалось у серпнівересні. Це було пов’язано з надзвичайно високою та тривалою повінню, яка призвела до
розтягування вегетаційного періоду. Дозрівання насіння настає за 30-35 днів після початку
цвітіння.
З початком плодоносіння відбувається інтенсивний відтік живильних речовин у
кореневища, на яких формуються зимуючі пагони (пікулі). У випадку загибелі перших
осінніх пікулів рослина не гине, а з більш глибинних сплячих бруньок відбувається
формування пікулів другого порядку. Їх на одному кореневищі розвивається більше і вони
значно слабкіше за перших. Це знижує можливості розвитку могутніх пагонів очерету, хоча
загальна біомаса практично не зменшується, а іноді навіть збільшується. Це явище можна
використовувати з метою формування заростей очерету з більш тонкими і низькими
пагонами, в залежності від потреб комерційної заготівлі очерету.
В українській частині дельті Дунаю майже відсутні суцільні масиви однотипових
заростей очерету. Дещо більші за площею монодомінантні зарості очерету трапляються лише
на приморських, а значно менші на руслових ділянках та всередині островів. Отже, хоч
угруповання очерету займають більше 60% території заповідника, його заготівля
здійснюється на незначній площі - 7.5 %, яка розташована у зоні антропогенних ландшафтів,
буферній зоні та зоні регульованого заповідного режиму (СЖП).
На розвиток очерету звичайного в дельті Дунаю спостерігається вплив температури.
Високі температури влітку, особливо якщо вони посилюються низьким рівнем води в Дунаї
та відсутністю опадів, призводять до більш швидкого розвитку рослин та переходу від стадії
вегетації до цвітіння та плодоносіння. Низькі температури у поєднанні з високим рівнем
підтоплення плавнів призводять до затримки вегетації та зниження рясності цвітіння та
плодоносіння. Але найбільший вплив здійснюють низькі зимові температури.
Кліматичні особливості останніх років і особливо періоду 2010-2012 показали, що цей
фактор є надзвичайно важливим у розвитку плавневої рослинності і його дія в майбутньому
буде посилюватися. Перш за все тривала зима у 2012 р. з досить низькими температурами
призвела до загибелі зимуючих пікулів та затримки початку вегетаційного періоду рослин.
За тривалою прохолодною зимою та короткою весною розпочалося спекотне літо з
нечастими дощами. Вегетація рослин розпочалась на 2-3 тижні пізніше середньорічних
показників, а стадія бутонізації очерету розпочалася в середині серпня. Очерет на всій
території дельти Дунаю вступив в стадію цвітіння, маючи значно меншу висоту за всі
попередні роки.
Тенденція збільшення частки лучної високотравної рослинності в прируслових ділянках
островів, яка спостерігалася у 2010 році після тривалої, майже піврічної повені, а саме
куничника наземного, омана верболистого та інших видів, залишилась.
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На значній частині дельтових островів у серпні-вересні 2011 року пройшли пожежі, які
знищили плавневу рослинність на тисячах гектарів. На цих територіях розвиток очерету
розпочався вже через 2-3 тижні після пожежі. До початку грудня 2011 року очерет досяг 0,30,5м заввишки. Формування зимуючих пікулів на цих територіях практично не відбулося.
Вегетація очерету у 2012 році на всій території проходила з більш глибинних бруньок
кореневищ, що позначилось на кількості стебел, їх висоті та діаметрі. Найбільше це
відобразилося на ділянках, де відбулися літні та осінні пожежі. Негативних змін в складі
рослинності на ділянках промислової заготівлі очерету 2011 р. не спостерігалося.
Окрім температурного фактору на очерет звичайний досить сильно
впливає
гідрологічний режим плавнів. На території ДБЗ гідрологічний режим здебільшого не
регульований і має суто природний характер (за винятком одамбованих СЖП з
функціонуючою системою шлюзів). Високий і тривалий паводковий період навесні затримує
розвиток очерету звичайного, а відсутність такого або його короткочасність стимулює більш
прискорений розвиток рослини.
В екосистемах із штучним гідрорежимом (СЖП) тривала (більше трьох місяців)
підтримка рівня води в ранньовесняний період вище кореневищного шару очеретяних
заростей на 25-30 см веде до загибелі молодих паростків (пікулів) внаслідок нестачі кількості
кисню для їх функціонування. Це веде до розрідження очеретяних заростей з формуванням
моновидових популяцій, а в кінцевому результаті може призвести до деградації самих
заростей. Але саме це необхідно здійснювати задля збільшення мозаїчності плавнів та
запобігання зменшення дзеркала води, що призводить до загального зменшення
біорізномаїття плавнів.
Вже другий рік (2011 р. та 2012 р.) в дельті Дунаю повінь настільки мала, що вода не
потрапила в середину островів і майже увесь час плавневі екосистеми залишалися без води.
Лише СЖП обводненні на протязі всього вегетаційного періоду розвитку плавневої
рослинності. Все це відобразилось на розвитку очерету та його загальній продуктивності.
Останніми роками все частіше спостерігається ризьке коливання рівня води в Дунаю з його
непередбачуваними повенями та значним падінням рівня води, що впливає не тільки на
судноплавство рікою, а і на плавневу рослинність. Гідрологами прогнозується, що такі
коливання в майбутньому будуть посилюватися (Гидрология..., 2004).
Іншим фактором, що суттєво впливає на розвиток плавневої рослинності та очерет
звичайний, є вогонь. В Україні щорічно свідомо випалюють частину очеретяних заростей з
метою очищення території від відмерлої органіки. Здебільшого це роблять володарі худоби і
господарі садово-городніх ділянок, розташованих біля плавнів. При спалюванні біогенні
елементи та шкідливі речовини не вилучаються із біогеохімічного колообігу, а, навпаки,
посилюють процеси антропогенного евтрофування, тому загальний стан екосистем згодом
погіршується, особливо коли пожежі трапляються влітку. Вигорання відмерлої рослинної
маси взимку призводить до збільшення освітлення території плавнів із збереженням
кореневищного шару рослин та насіння. Після зимової пожежі у плавнях бурхливо
розростаються осоки, рогіз, куга та інші види плавневої рослинності. Збільшується частка
болотного різнотрав’я та з’являються види пірофіти, що призводить до загального
збільшення біорізномаїття плавневої екосистеми. Разом з тим, вогнем знищується
чагарникова рослинність з верби попелястої Salix cinerea L., а також збільшується частка
бур’янів на більш підвищених ділянках прируслових гряд.
Наслідком пожеж є зменшення частки очерету та зміна його показників. Але до них
додається і загальне зниження його якості. Це відбувається в результаті підвищення кількості
азотних сполук, які надходять у ґрунт разом з золою (Дворецький, 2002). В результаті запаси
корисної сировини очерету зменшуються. При збережені його висоти та діаметру
зменшується маса рослини та міцність стебла внаслідок зменшення його товщини та
в’язкості .
Підраховано, що щорічно в Кілійській дельті Дунаю в різних органах очерету
накопичується значна кількість фосфору, стронцію, свинцю, міді, цинку, марганцю та інших
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речовин. В південних районах щорічно лише надземні органи очерету акумулюють з ґрунту,
донних відкладів і води 1714 кг стронцію (включаючи радіоактивний ізотоп Sr 90), 11221 кг
фосфору, 1145 кг свинцю, 1074 кг цинку, 448 кг нікелю і 16207 кг марганцю (Небесній и др.,
1992). Вченими встановлено (Гейне та ін. 1993), що азот, фосфор, калій, кальцій і магній у
великих кількостях накопичуються в надземних органах очерету (стеблах і, особливо, у
листях), а натрій – у підземних органах. На ділянках постійного скидання забруднених вод в
озеро Балатон (Угорщина) зафіксована максимальна концентрація біогенних речовин в
органах очерету. Всі органи рослини мають здатність до накопичення біогенів, однак
найбільше в листі, далі в кореневищах, придаткових коренях і стеблах (Гейне та ін. 1993).
Вміст мінеральних елементів у тканинах рослин вище в екосистемах найбільш
евтрофікованих. Очерет позитивно реагує на помірне антропогенне забруднення водойм. Він
здатний рости у водоймах з великою кількістю суспензій і високим змістом органічних і
неорганічних сполук – фенолу, нафти, ціанідів, аміаку й інших токсичних речовин (Мережко
та ін. 1975), у тому числі і ртуті. Встановлено той факт, що за 3 години очерет здатний
витягнути з води 35 г фенолу на кожні 300 г наземної маси.
Зв’язуючи важкі метали, біогенні елементи й інші забруднюючі речовини, очерет
очищає воду і підтримує її чистоту протягом тривалого часу. Разом з тим, накопичення
мертвої органічної маси в умовах високих температур та нестатку кисню призводить до
вторинного забруднення водойми, а надмірна концентрація ртуті в тканинах рослини
викликає її випаровування листям очерету (Гейне та ін., 1993).
Завдяки наявності великих повітрянакопичуючих порожнин і гігроморфної будівлі
тканин, очерет має виражену здатність переносити несприятливий газовий режим болотних
ґрунтів, що містять метан, сірководень, водень, азот і інші гази. В умовах значного
посилення антропогенного евтрофування водойм продуктивність очерету на першому етапі
підвищується, але життєвість популяції знижується. При цьому відбувається зміна
анатомічних особливостей органів рослини. Наприклад, високий вміст сполук азоту
призводить до збільшення діаметра стебла і до зменшення поверхні склеренхіми стосовно
поперечного перетину стебла, зменшення маси стебла й, особливо, його окремих тканин.
Інші хімічні сполуки також впливають на ріст рослин, розвиток їх органів і тканин.
Усі ці хімічні речовини можуть попадати у водойму після відмирання рослини,
викликаючи його вторинне забруднення, якщо не здійснювати вилучення очерету з
екосистеми. Таким чином, вилученням щорічно фітомаси, що відростає у вигляді сухих
стебел очерету підвищується його біофільтраційна роль, попереджається вторинне
забруднення екосистеми, підвищується фотосинтетична і продукційна роль, тому що їх
здатні виконувати тільки зелені рослини.
Спостереження за станом ділянок, які не викошуються тривалий час, дають змогу
стверджувати, що на них відбуваються процеси більш швидкої зміни плавневих екосистем у
зв’язку з накопиченням органіки і це супроводжується зменшенням фіторізномаїття. На
таких ділянках утворюються дуже загущені зарослі з відносно невеликою часткою
вегетуючих стебел (менш 20%), та значною часткою відмерлих, які створюють несприятливі
умови життєдіяльності для деяких видів тварин, що мешкають в заростях очерету. До того ж
це явище прискорює екологічну деградацію плавневих екосистем. Крім того, коли плавневі
угіддя тривалий час не випалюються або не скошуються зимою, вони пошкоджуються
паразитами (до 15-20% рослин), що значно знижує насіннєву продуктивність очерету (Жмуд,
2006). Це, в свою чергу, негативно впливає на привабливість таких ділянок для зимуючих
горобиних птахів.
Зимове косіння плавневої рослинності в історичному періоді було пов'язано із
заготівлею будівельного матеріалу (очерет висотою від 3.0 м і більше використовувався для
будови стін домівок, а висотою 1.5-2.0 м для їхнього накриття) і як паливо на зимовий період
року та приготування їжі. В даний час зимова заготівля очерету має переважно комерційний
характер і пов'язана з очеретом висотою 1.5-2.5м. Високий і товстий очерет у невеликій
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кількості використовується для місцевого споживання, як і в старину, в якості будівельного
матеріалу. Як паливо місцеві жителі в даний час практично очерет не використовують.
Викошування очеретяних заростей з порушенням технології проведення зимової
заготівлі очерету також знижує врожайність очерету, особливо у маловодні роки. Очерет
дрібнішає, втрачає кондиційність для промислових цілей. Тоді його починають заготовляти
влітку як сіно, а на викошені ділянки спрямовують худобу. Останнє посилює стресові
навантаження на очеретяні зарості, і плавні перетворюються на сінокоси чи пасовища. У
південних областях, в умовах інтенсивного сонячного випромінювання та випаровування,
очеретяні зарості виконують компенсаційну функцію. Порушення природної структури
плавнів згодом призводить до засолення ділянок, заростання бур’янами та погіршення
довкілля людини.
Зміна кліматичних умов суттєво вплине на структуру плавневої рослинності.
Підвищення рівня води призведе до зниження частки очеретяних угруповань із збільшенням
рогозово-очеретяних, що буде спостерігатися в пониззі Кілійської дельти Дунаю у зв'язку з
підвищенням рівня води в Чорному морі і збільшенням частоти згінно-нагінних явищ в
наслідок посилення вітрів. Загальне зниження рівня води в Дунаї призведе до зниження рівня
води в СЖП і водосховищі Сасик, що призведе до формування засолених лугових і болотнолугових угруповань з низькою часткою очерету звичайного.
Збільшення частоти пожеж призведе до змін рослинності в напрямку формування
болотно-лугового типу з великою часткою лугового різнотрав'я з рослин пірофітов і низькою
часткою очерету. Цей процес олуговіння плавневої рослинності вже зараз спостерігається на
значних площах дельтових островів, які тривалий час залишаються без води в наслідок
низького її рівня в Дунаю, і тому пожежі на них стали звичайним явищем в останні роки.
Іншим негативним впливом пожеж буде зміна структури стінок очерету внаслідок
накопичення зольних елементів в ґрунті, які призведуть до витончення паренхіми, а отже
зниження міцності стебла, а це істотно знизить його комерційну потребу.
Підвищення температури на прогнозовані 1.5-2.0 ºС (прогноз Дунайської
гідрометобсерваторії) призведе до змін в строках розвитку очерету, особливо перехід в
зимову стадію. В останні 3-4 роки і, особливо, взимку 2011 року практично не настала фаза
опадання листя, що суттєво порушило терміни початку заготівлі очерету і подорожчання
робіт на їх очищення при сортуванні та пакуванні очерету на експорт.
Прогнозовані несприятливі кліматичні явища негативно позначаться на характеристиці
очерету. Посилення вітрів у період росту очерету викликає викривлення пагонів (стебел),
часті і тривалі підтоплення провокують швидке зростання рослини із зменшенням міцності
стебла, різке зниження температури в зимовий період буде викликати загибель зимуючих
пікулів, що призведе до зниження висоти і продуктивності очеретяних угруповань.
До позитивних тенденцій для очеретяних угруповань, в плані заготівлі очерету,
відноситься лише збільшення мінералізації екосистеми за рахунок підняття рівня Чорного
моря. Очерет має достатню стійкість до невеликого засолення води та ґрунту і це призведе до
збільшення площ зростання його монодомінантних угруповань. До того ж очерет, що росте
на слабкозасолених місцях, швидше визріває, і його пагони мають значно більшу міцність і
в’язкість, що підвищує його споживчі характеристики.
Не зважаючи на значне коливання гідрорежиму та кліматичних умов в останні роки (за
спостереженнями Дунайської гідрометобсерваторії), дослідження на ділянках промислового
викошування очерету в зимовий період з 2000 по 2012 рр. дозволяють стверджувати, що
головними факторами змін рослинності є надмірне пасовищне навантаження та випали
рослинності, особливо у літній період. Наші спостереження дозволяють зробити висновок,
що зимова заготівля очерету звичайного є раціональним використанням ресурсів плавневих
екосистем і є необхідним заходом для підтримки плавнів у високопродуктивному стані.
Негативний вплив спостерігається лише на ділянках, які після зимової заготівлі очерету
інтенсивно використовуються як пасовища (околиця с. Приморське та острів Прорвін). Два
види природокористування: випас худоби і заготівля очерету на одних ділянках потребує
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дуже ретельного дотримання рекомендацій як щодо заготівлі очерету, так і пасовищного
навантаження, або бути відокремленими.
Спостереження за станом рослинного покриву плавневих екосистем ДБЗ на ділянках з
дією різних чинників (випалювання, випасання худоби, зимового та літнього викошування
рослинності) показали, що лімітоване використання заростей очерету шляхом викошування в
зимовий період повітряної частини біомаси очерету підтримує плавневі угіддя в більш
оптимальному екологічному стані та сприяє збільшенню фіто- і зоорізноманіття.
Отже, зимове викошування очерету з подальшим використанням його для
господарських цілей може вважатись сьогодні ефективним і альтернативним способом
поліпшення стану угруповань очерету в процесі господарювання. Це підтверджено
дослідженнями в румунській частині дельти Дунаю, проведеними в рамках проекту Euroreed
II (Nevel et al., 1997; Hanganu et al., 1999). Зимове викошування очерету як засіб збереження
біорізномаїття прописано в Проекті організації території Дунайського біосферного
заповідника та Положенні про заповідник.
ВИСНОВКИ
Зміна кліматичних умов суттєво вплине на структуру плавневої рослинності дельти
Дунаю. Підвищення рівня води призведе до зниження частки очеретяних угруповань із
збільшенням рогозово-очеретяних, що буде спостерігатися в пониззі Кілійської дельти
Дунаю у зв’язку з підвищенням рівня води в Чорному морі і збільшенням частоти згіннонагінних явищ в наслідок посилення вітрів. Підвищення температури на прогнозовані 1.52.0ºС призведе до змін в строках розвитку очерету, особливо при переході в зимову стадію
На території ДБЗ рослинність плавневих екосистем розвивається під дією різних
чинників: випалювання, випасання худоби, зимового та літнього викошування рослинності.
Дослідження показали, що лімітоване використання заростей очерету шляхом викошування в
зимовий період повітряної частини біомаси очерету підтримує плавневі угіддя в більш
оптимальному екологічному стані та сприяє збільшенню фіто- і зоорізноманіття .
Зимова заготівля очерету звичайного є не тільки раціональним використанням ресурсів
плавневих екосистем, а і необхідним заходом для їх підтримки у високопродуктивному стані.
Кліматичні зміни будуть посилювати вплив на плавневу рослинність як в наслідок
різких температурних змін, так і спричинення пожежної небезпеки, особливо у літній період.
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РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН ДУНАЙСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
ТА ПИТАННЯ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Жмуд О.І.
Дунайський біосферний заповідник
reserve@it.odessa.ua
Сучасна екологічна ситуація у Північно-Західному Причорномор'ї і слабка
антропотолерантність його екосистем створюють реальну загрозу значної втрати існуючого
біологічного різноманіття. Це, насамперед, стосується гирлових областей річок - унікальних
природно-історічних комплексів, які утворилися в результаті взаємодії водотоків і алювіальної
діяльності моря. У даний час вони виявились у фокусі найгостріших екологічних, економічних,
природоохоронних і соціальних проблем. У їх вирішенні важливу роль відіграють еталонні
ділянки природи - заповідники, завданням яких є збереження і моніторинг екосистем.
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Дельта Дунаю – одне з найбільших водно-болотних угідь Європи. В силу природних,
географічних, історичних і політичних причин вона на значних площах зберегла свій
первісний вигляд. Збереження природних комплексів в густонаселених територіях можливе
лише у поєднанні з раціональним природокористуванням. Саме це є головним завданням
біосферних заповідників в цілому і Дунайського біосферного заповідника зокрема. Задля
цього в заповіднику багато уваги приділяється вивченню впливу традиційних видів
використання природних ресурсів на стан біоти та екосистеми в цілому. До них належать
заготівля очерету як будівельного матеріалу, рибальство, сінокосіння, випас худоби, туризм
та ін. Саме перелічені види діяльності та їх вплив на стан рідкісних видів рослин є одним з
об'єктів досліджень у заповіднику.
Дунайський біосферний заповідник розташований у Кілійському районі Одеської
області, на території Кілійського гирла дельти Дунаю. Створений у 1998 р. на базі
природного заповідника «Дунайські плавні» та у 2004 році його територія була розширена.
Станом на 2012 рік площа заповідника складає 52 252.9 га (з протоками і внутрішніми
водоймами та двокілометровою смугою акваторії Чорного моря). Заповідник
підпорядкований НАН України. Рішенням міжнародного комітету програми ЮНЕСКО
«Людина і біосфера» у 1999 р. включений до складу світової мережі біосферних резерватів
та до заснованого за цим же рішенням міжнародного румунсько-українського біосферного
резервату «Дельта Дунаю».
Кілійська дельта р. Дунаю є молодим утворенням, яке сформувалось у
післяльодовиковий період на дні Давньодунайського лиману, а територія заповідника є
найбільш молодою сушею Європи, формування якої продовжується і в наш час.
Флора заповідника нараховує 1557 видів рослин, із яких 966 – вищих судинних, що
складає 19.34 % флори України. Останні належать до 382 родів і 101 родини. Серед рідкісних
видів рослин заповідника 26 занесені у Червону книгу України, 10 - до Європейського
Червоного списку і 4 - до Бернської конвенції.
Дослідження рідкісних та зникаючих видів є пріоритетними для природоохоронних
організацій і однією з найважливіших задач ДБЗ. Маючи можливість проводити багаторічні
спостереження за станом цих видів, можна визначити лімітуючі фактори, розробити
рекомендації і здійснити біотехнічні заходи для їхнього збереження. Однак, реальним
збереженням раритетних видів можна займатися лише тоді, коли заповідник є власником
землі. Разом з тим, при створені ДБЗ шляхом розширення площі колишнього природного
заповідника «Дунайські плавні» за рахунок територій первинної дельти Кілійського рукава
Дунаю – Жебриянського пасма, острова Єрмакова, верхів'я водосховища Сасик,
Джантшейського лиману та Стенцівско-Жебриянівських плавнів (СЖП), всі новоприєднані
території, крім останньої, залишились у колишніх землевласників, де на них продовжується
діяльність, яка передбачається статутною потребою цих організацій, а не природоохоронними
завданнями заповідника.
За місцезростаннями рідкісних видів рослин територію заповідника можна розділити на
такі групи:
1. Жебриянське пасмо - стародавня піщана коса з міждюнними зниженнями
2. морський край Кілійської дельти Дунаю - передній край дельти з численними
природними новоутвореннями: островами, косами, лагунами та озерами
3. вторинна дельта Кілійського гирла Дунаю - прируслові ділянки дельтових островів
4. острів Єрмаків – одамбований острів первинної дельти Кілійського гирла Дунаю
5. верхів’я водосховища Сасик з Джантшейським лиманом та Стенцівско-Жебриянівські
плавні – нові і найбільш антропогенно трансформовані території заповідника
Найбільша кількість рідкісних видів зустрічається на Жебриянському пасмі (табл. 1.).
Це обумовлено як багатством біотопів: від водних до пустельних, так і її віком, який сягає
тисячі років, а отже і сформованістю рослинного покриву.
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1. Aldrovanda vesiculosa L.

ЧКУ
БК
ЄЧС
ЄЧС
ЄЧС
ЧКУ
ЄЧС
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ

+

2. Alyssum savranicum Andrz.
3. Alyssum calycocarpum Rupr.
4. Arenaria zozii Kleopov

+
+
+

5. Astragalus borysthenicus Klok.

+

6. Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude
7. Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
8. Cladium mariscus (L.) Pohl

+
+
+

+

9. Crambe tataria Sebeok.

+

10. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) p. F. Hunt et
Summerhayes

+

11. Dianthus bessarabicus Klok.

+

12. Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski

+

13. Epipactis helleborine (L.) Crantz.
14. Epipactis palustris ( L.) Crantz.
15. Euphorbia paralias L.
16. 16. Genista tinctotia L.
17. 17. Leucanthemella serotina (L.) Tzvel.
18. Leucojum aestivum L.
19. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze
20. Ornithogalum oreoides Zahar
21. Anacamptis palustris (Jacq) Bat., Pridg. at Chase
22. Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng.

+
+
+
+

23. Salvinia natans (L.) AIl

+
+

+

ЧКУ

+
+
+
+
+

+

+

24. Senecio borysthenicus (DC.) Andrz.
25. Stipa borysthenica Klok. ex Prokud.
26. Stipa capillata L.
27. Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
28. Trachomitum sarmatiens Woodson
29. Tragopogon borysthenicus Arlemcz.
30. Tragopogon ucrainicus Artemcz.

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

31. Trapa natans L. s. I.

+

32. Typha minima Funck ex Hoppe
33. Utricularia minor L.
34. Zostera marina L. (Med.)
Усього видів

+
+

2

5

24

Статус
охорони

ВС та ДЛ

ВДКГ

ЖП

Вид

о.Єрмак

СЖП

Таблиця 1. Рідкісні види рослин Дунайського біосферного заповідника та їх статус і
місцезростання

+
+
+
11

ЧКУ
ЄЧС
ЧКУ
ЄЧС
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЄЧС
ЧКУ
БК
ЄЧС
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЧКУ
ЄЧС
ЄЧС
ЧКУ
БК
БК
ЧКУ
ЧКУ

3

Умовні позначення: СЖП - Стенцівсько-Жебриянівські плавні; Є – острів Єрмаків; ЖП –
Жебриянське пасмо; ВДКГ – вторинна дельта Кілійського гирла Дунаю; ВСта ДЛ – верхів’я
водосховища Сасик; ЧКУ – Червона книга України; ЄЧС – Європейський Червоний список; БК –
Бернська конвенція

104

На території ДБЗ визначено 32 видив судинних рослин, які є рідкісними і потребують
охорони. Вони складають 3.31% флори вищих судинних рослин заповідника. До найбільш
вразливих відносяться 27 видів рослин.
Найбільша їх кількість зустрічається на Жебриянському пасмі (24), далі вторинна
дельта Кілійського гирла Дунаю (11), острів Єрмаків (5), водосховище Сасик з
Джантшейським лиманом (3) і Стенцівсько-Жебриянівські плавні (2). Це обумовлено
ландшафтними, історичними і геоморфологічними особливостями територій та їх
антропогенною трансформованністю.
Серед територій ДБЗ найбільшу антропогенну трансформацію зазнали СтенцівськоЖебриянівськи плавні, водосховище Сасик та острів Єрмаків, їх рослинність найбільш
збіднена, тут реєструється найменша кількость рідкісних видів. Серед видів, що занесені у
списки Червоної книги України, найбільш загрозливим є стан альдрованди пухирчастої,
білоцвіта літнього Leucojum aestivum, гвоздики бессарабської Dianthus bessarabicus, коручки
широколистої Epipactis helleborine та пальчатокорінника травневого Dactylorhiza majalis.
Задля їх збереження необхідно провести штучне розселення або відновлення умов в місцях
зростання у попередні роки.
Угруповання за участю рідкісних і зникаючих видів (білоцвіт літній, золотобородник
цикадовий Chrysopogon gryllus, гвоздика бессарабська, ковила дніпровська Stipa borysthenica
і всі види орхідей Orchidaceae) по-різному реагують на випас великої рогатої худоби. Для
кожного з них необхідний специфічний режим і ступінь пасовищного навантаження, однак у
цілому помірний випас сприяє збереженню цих видів у місцях їх зростання. Так, на ділянках
зростання орхідей (коручки болотної Epipactis palustris, зозулинця болотного Anacamptis
palustris та пальчатокорінника травневого ) помірний випас худоби (1-2 гол. на га) стримує
заростання чагарниками та високотравною рослинностю, що сприятливо відображається на
розвитку рідкісних видів. Разом з тим, високе пасовищне навантаження (3 і більш гол. на га)
призводить до ущільнення ґрунту та засолення місцезростань і змін у складі рослинності в
напрямку формування угруповань Saliceto (rosmarinifoliae) - Holoschoenetum vulgaris. В
результаті цього різко зменшується чисельність зозулинця, а інші види Orchidaceae
практично зникають.
Помірний випас (0,5-1 гол./га) сприяє зростанню гвоздики бессарабської Dianthus
bessarabicus. Однак залісення піщаних дюн Жебриянського пасма сосною кримською сприяє
пожежам, які знищують цей рідкісний вид. Для аренних угруповань за участю
золотоборідника цикадового Chrysopogon gryllus і ковили дніпровської Stipa borysthenica
помірний випас худоби (0,5-1 гол./га), особливо в осінньо-зимовий період (завдяки
об’їданню худобою конкурентної чагарникової рослинності), сприяє насіннєвому
поновленню даних видів.
Збереженню та розповсюдженню популяцій білоцвіту літнього та короличкі пізньої
Leucanthemella serotina у болотно-лучних угрупованнях сприяє випас великої рогатої худоби
з щільністю 2- 3 голови на га (на початковій стадії до 4) та заготівля очерету. Надмірне
пасовищне навантаження – від 5 і більш голів на га викликає їхнє пригнічення та загибель.
При цьому на ділянках, де випас худоби був припинений, види зникають за 2-5 років в
залежності від вихідної стадії пасовищної дигресії.
Збереженню та розповсюдженню інших видів рідкісних рослин також сприяють деякі
види природокористування. Так завдяки рибальству спостерігається розповсюдження
водяного горіха плаваючого на новоутворені мілководдя, особливо в русловій частині дельти
Дунаю. А освітлення території Жебриянських плавнів після заготівлі очерету взимку
призводить до поширення меч-трави звичайної Cladium mariscus. Таким чином,
використання традиційних видів природокористування є корисним у збережені рідкісних
видів рослин.
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ОРНІТОФАУНА РАМСАРСЬКОГО УГІДДЯ
«ТОРФОВО-БОЛОТНИЙ МАСИВ ПЕРЕБРОДИ»
Журавчак Р.О., Франчук М.В.
Рівненський природний заповідник
rpz-10@ukr.net, rostikj@ukr.net
Рамсарське угіддя “Торфово-болотний масив Переброди”, площею 12718 га,
розташоване в північно-східній частині Рівненської області (Дубровицький та Рокитнівський
адміністративні райони), і є єдиним водно-болотним угіддям (ВБУ) міжнародного значення
Рівненщини. Територія масиву знаходиться в межах Рівненського природного заповідника і
займає його Північне та частину Старосільського лісництва (природоохоронного відділення).
Для масиву притаманні типові для Полісся торфові низинні та перехідні болота.
Периферійна частина боліт належить до осоково-сфагнових угруповань класу OxycoccoSphagnetea, а центральна, більш обводнена з малопорушеним гідрологічним режимом – до
класу Scheuchzerio-Caricetea nigrae, порядку Scheuchzerietalia palustris (союз Caricion
lasiocarpae). На піщаних підвищеннях та острівцях переважають соснові ліси вересові,
зеленомохові та сфагнові (Водно-болотні угіддя…, 2006; Рогуля та ін., 2012).
Не зважаючи на міжнародний статус даного угіддя, повні переліки орнітофауни для
нього відсутні, що пов’язано з важкодоступністю території та незначним відсотком її
обстеження. За останнє двадцятиліття одні з перших відомостей про птахів цієї місцевості
стосуються обширніших територій та окремих груп видів, зокрема рідкісних видів птахів
межиріччя Горині й Ствиги (Давиденко, Землянських, Полуда, 1998), гніздових куликів
Західної України (Горбань, Шидловський, 1999), або наведені у вигляді повідомлень про
одиночні спостереження (Troglodytes, 1994). З часу створення у 1999 році Рівненського
природного заповідника, дослідження дещо інтенсифікувалися, однак вони здебільшого
стосувались всієї території заповідника (ВБУ “Торфово-болотний масив Переброди” займає
одне з чотирьох природних болотних масивів заповідника). Серед орнітологічних
досліджень на території угіддя, окрім роботи працівників заповідника в рамках програми
“Літопис природи”, слід виділити наступні: інвентаризація та вивчення фауни хребетних
заповідника (й території угіддя зокрема), що проводив М. Химин в ході виконання ряду
договірних тем впродовж у 2003-2010 років (Химин, 2005; 2006; 2008; 2010), експедиції
Львівської РГО “Західно-Українська орнітологічна станція” та працівників кафедри зоології
ЛНУ ім. І.Франка впродовж 2010 та 2012 років (Рогуля та ін., 2012), а також окремі
обстеження з виявлення хижих птахів, які проводили Домашевський С.В., Домбровський
В.Ч., Скирпан М.В.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Відомості до даного матеріалу отримані в ході обстеження території ВБУ “Торфовоболотний масив Переброди” протягом 2007-2012 років, а також на основі аналізу
літературних джерел (Давиденко, Землянських, Полуда, 1998; Горбань, Шидловський, 1999;
Химин, 2006; 2008; 2010; Рогуля та ін., 2012). При оцінці статусу перебування ми опиралися
на визначення термінів, наведених у “Анотованому списку…” (Фесенко, Бокотей, 2007),
зокрема: гніздовий (Г) – підтверджено достовірне гніздування на території угіддя (наявне
гніздо, птаха відмічено з кормом, виявлені пташенята); можливо гніздовий (Г?) – гніздування
достовірно не підтверджене, вид часто зустрічається на території в гніздовий період або
відоме гніздування поблизу; не гніздовий (Н) – вид не гніздиться на даній території; осілий
(О) – вид зустрічається на території впродовж року; перелітній (П) – вид, який трапляється
на території угіддя в гніздовий період, але щорічно здійснює переліт в місця зимівлі
(комбінація “НП” використовувалась нами і у випадках, коли птахи використовували
територію угіддя лише для харчування); пролітній (Пр) – вид, місця гніздування якого
знаходяться поза межами території угіддя, проте регулярно трапляється під час весняної та
осінньої міграцій; залітний (Зл) – вид, який інколи залітає на територію угіддя, але його
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ареал гніздування і маршрути регулярної міграції знаходиться поза межами цього угіддя;
зимуючий (Зм) – вид, який трапляється лише в зимовий період. Природоохоронні статуси
подано за довідником “Фауна України: охоронні категорії” (2010). До переліку орнітофауни
ВБУ “Торфово-болотний масив Переброди” також внесені види, що реєструвалися на
комплексі рибогосподарських ставів “Черетяне”, оскільки один із ставків входить до складу
Рівненського природного заповідника, а відтак – і до рамсарського угіддя, а весь комплекс
знаходиться в середині ВБУ.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
ВБУ “Торфово-болотний масив Переброди” характеризується унікальними
природними комплексами Українського Полісся, що в сумі з віддаленістю від населених
пунктів, важкопрохідністю, високою заболоченістю і природоохоронним статусом території,
сформувало на його теренах й відповідну унікальну орнітофауну. Зокрема, серед рідкісних
видів тут відмічені на гніздуванні лелека чорний (Ciconia nigra), гоголь (Bucephala clangula),
підорлик великий (Aquila clanga), орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla), тетерук (Lyrurus
tetrix), журавель сірий (Grus grus), баранець великий (Gallinago media ), голуб-синяк
(Columba oenas), сова бородата (Strix nebulosa), дятел трипалий (Picoides trydactylus), а також
змієїд (Circaetus gallicus ), підорлик малий (Aquila pomarina), глушець (Tetrao urogallus),
коловодник великий (Tringa nebularia), кульон великий (Numenius arquata) та пугач (Bubo
bubo), гніздування яких цілком можливе і може підтвердитися в ході детальніших
досліджень. До переліку орнітофауни ВБУ “Торфово-болотний масив Переброди” ми не
внесли очеретянку прудку (Acrocephalus paludicola), яка фігурує у довіднику “Водно-болотні
угіддя України” (2006), оскільки гніздові ділянки цього виду, згідно з уточненими даними
(Полуда, 2009), знаходяться за межами території Рівненського природного заповідника, а
відтак – і за межами угіддя. Однак потенційним залишається виявлення очеретянки прудкої в
межах існуючої території ВБУ, а також розширення території угіддя за рахунок приєднання
суміжних заболочених ділянок.
Загалом, на території торфово-болотного масиву зареєстровано 171 вид птахів, з яких
94,2% (161 вид) постійно або регулярно трапляються на території угіддя і відіграють
важливу роль у орнітокомплексах угіддя. Серед них 82 види (50,9%) є гніздовими, а ще для
46 видів (26,9%) гніздування можливо підтвердиться в ході подальших досліджень.
Більшість птахів (102 види) є перелітними, а 41 вид є осілими для даної території та
трапляються тут впродовж цілого року. До пролітних, залітних та зимуючих птахів, що
становлять 17% орнітофауни угіддя, належать 16, 10 і 3 видів відповідно.
Охоронний статус мають 163 види птахів орнітофауни ВБУ “Торфово-болотний масив
Переброди” (95,3%), зокрема 27 видів занесені до Червоної Книги України, 7 – до Червоного
списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), 6 – до Європейського Червоного
списку, 163 – до Бернської конвенції (Додатки 2 і 3); 77 – до Додатків 1, 2 та дочірньої угоди
про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA) Бонської конвенції
(CMS); 20 – до Вашингтонської конвенції (Додатки 1 і 2).
Загальний перелік видів птахів ВБУ “Торфово-болотний масив Переброди” і
комплексу ставків “Черетяне” наведений у таблиці 1.
Таблиця 1
Орнітофауна Рамсарського угіддя “Торфово-болотний масив Переброди”
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва виду
Gavia stellata
Gavia arctica
Podiceps ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris

Статус
перебування
Н,Зл
Н,Пр
Г?,П
Г,П
Н,П
Г,П
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Охоронний
статус
БЕ,БО
ЄС, БЕ, БО
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ,БО

Джерела
[10]
+
[8,9]
+, [9]
+, [9]
+, [3,5,9]

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Egretta alba
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Anser anser
Anser albifrons
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas strepera
Anas penelope
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya nyroca

Н,П
Н,Зл
Н,П
Н,П
Г,П
Г,П
Н,Пр
Г,П
Г,П
Н,Пр
Н,Пр
Г?,П
Н,Пр
Н,Зл

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo lagopus
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Aquila clanga

Н,Пр
Н,Пр
Г,П
Н,Пр
Н,Пр
Н,П,Пр
Н,П
Г?,П
Г,П
Г,О
Г?,П
Н,Зм
Г,П
Г?,П
Г,П

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Aquila pomarina
Haliaeetus albicilla
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Tetrastes bonasia
Grus grus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Pluvialis squatarola
Pluvialis apricaria
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Arenaria interpres
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa totanus
Tringa erythropus

Г?,П
Г*,О
Н,Пр
Г?,П
Г,О
Г?,О
Г?,О
Г,П
Г,П
Г?,П
Г?,П
Г,П
Г?,П
Г?,П
Н,Зл
Н,Зл
Г?,П
Г,П
Н,Зл
Г,П
Г,П
Г?,П
Г?,П
Н,Пр
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БЕ,БО
БЕ
БЕ
БЕ, БО
ЧКУ,БЕ, БО,ВА
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ, БО
БЕ,БО
ЧКУ,БЕ, БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
ЧКУ, МС, ЄС, БЕ,
БО
БЕ,БО
БЕ,БО
ЧКУ,БЕ,БО
ЧКУ,БЕ, БО
БЕ,БО
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
ЧКУ,МС,ЄС,БЕ,
БО,ВА
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
БЕ,БО,ВА
ЧКУ,БЕ
ЧКУ,БЕ
ЧКУ,БЕ
ЧКУ,БЕ,БО,ВА
БЕ
БЕ,БО
БЕ,БО
МС,БЕ
БЕ
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
ЄС,БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО

+, [9]
[9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [3,5,9]
+, [5,9]
[9]
+, [9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[3]
[9]
+, [9]
+, [5,9]
[9]
[9]
+, [5,9]
+, [5]
[9]
+, [5,9]
+, [5]
+, [5,9]
[9]
+, [5,9]
+, [3,5,9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [3,9]
[9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [5]
[9]
+, [3,5,9]
+, [9]
[9]
[9]
+, [3,5,9]
[9]
+, [9]
[9]
[9]
[9]
+, [9]
[9,13]
[9]
+, [2,5,9]
[9]
[2,9]
[10]

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Actitis hypoleucos
Philomachus pugnax
Calidris temminckii
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Gallinago media
Scolopax rusticola
Numenius arquata
Limosa limosa
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus canus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Columba palumbus
Columba oenas
Columba livia
Cuculus canorus
Bubo bubo
Asio otus
Strix aluco
Strix nebulosa
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Coracias garrulus
Alcedo atthis
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla alba
Lanius collurio
Lanius excubitor
Oriolus oriolus

Г,П
Н,Пр
Н,Зл
Н,Зл
Г,П
Г,П
Г,П
Г?,П
Г?,П
Н,Зл
Н,П
Н,Пр
Н,П
Н,Пр
Н,П
Н,П
Н,П
Г,П
Н,П
Г,П
Г,П
Н,Зл
Г,П
Г?,О
Г?,П
Г,О
Г,О
Г,П
Г?,П
Г,П
Г?,П
Г,П
Г,П
Г?,П
Г,О
Г,О
Г,О
Г?,О
Г,О
Г,О
Г,О
Н,П
Г,П
Н,П
Г,П
Г?,П
Г,П
Г,П
Г?,П
Г,П
Г,П
Г,П
Г,О
Г?,П
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БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
ЧКУ,МС,БЕ,БО
БЕ,БО
ЧКУ,МС,БЕ,БО
МС,ЄС,БЕ,БО
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ
БЕ,БО
ЧКУ,БЕ,БО
ЧКУ,БЕ
БЕ
БЕ
ЧКУ,БЕ,ВА
БЕ,ВА
БЕ,ВА
ЧКУ,БЕ,ВА
БЕ
БЕ
ЧКУ,МС,ЄС,БЕ,БО
БЕ
БЕ
БЕ
ЧКУ,БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
ЧКУ,БЕ
БЕ
ЧКУ,БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
ЧКУ,БЕ
БЕ

[9]
+, [10]
[11]
[9]
+, [5,9]
[9]
[5,9]
[9]
+, [5,9]
[10]
[9]
[9]
[10]
[9]
[9]
[9]
[3,10]
+, [9]
[9]
+, [5,9]
+, [5,10]
[9]
+, [5,9]
[3,9]
[9]
[9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
[9]
[9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5,9]
[9]
+, [9]
[9]
+, [9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5]
[9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5,9]

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Corvus corax
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Regulus regulus
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Muscicapa striata
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Turdus pilaris
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Aegithalos caudatus
Remiz pendulinus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaeа
Certhia familiaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Chloris chloris
Spinus spinus
Carduelis carduelis
Acanthis cannabina
Acanthis flammea

Г,П
Г,О
Г?,О
Н,О
Г,О
Г,О
Г?,П
Г,П

БЕ
БЕ
БЕ
БЕ

+, [5,9]
+, [5,9]
[9]
[9]
+, [5,9]
+, [5,9]
[9]
+, [9]

Г?,П
Г,П
Г,П
Г?,П
Г,П
Г,П
Г,П
Г,П
Г,П
Г,П
Г,П
Г?,О
Г,П
Г?,П
Г,П
Г,П
Г?,П
Г?,П
Г?,П
Г,П
Г,П
Г?,П
Г?,П
Г,П
Г?,П
Г,П
Г,О
Г,О
Г,П
Г,О
Г,О
Г,О
Г?,О
Г,О
Г,О
Г,О
Г,О
Н,О
Г?,О
Г,П
Н,Пр,Зм
Г,О
Г?,О
Г?,О
Г?,О
Н,Зм

БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ,БО
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ
БЕ

+, [9]
+, [9]
+, [5,9]
[9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
[5,9]
[5,9]
[9]
+, [5,9]
+, [5,9]
[9]
+, [9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [9]
+, [5,9]
[9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [5,9]
+, [9]
+, [5,9]
[9]
[9]
+, [5,9]
[9]
[9]
+, [9]
+, [9]
[5,9]
[11]

110

168 Pyrrhula pyrrhula
Г?,О
БЕ
+, [5,9]
169 Coccothraustes
Г?,О
БЕ
[5,10]
coccothraustes
170 Emberiza citrinella
Г,О
БЕ
+, [5,9]
171 Emberiza schoeniclus
Г,П
БЕ
+, [5,9]
* – гніздо орлана-білохвоста знаходиться на межі Північного лісництва
Рівненського ПЗ та Перебродівського лісництва ДП “Дубровицьке ЛГ”
Умовні позначення: У стовпці “Охоронний статус”: ЧКУ – Червона Книга України; МС – Червоний
список Міжнародного союзу охорони природи (IUCN); ЄС – Європейський Червоний список; БЕ –
Додатки 2 і 3 Бернської конвенції; БО – Додатки 1, 2 та дочірні угоди (AEWA) Бонської конвенції
(CMS); ВА – Додатки 1 і 2 Вашингтонської конвенції. У стовпці “Джерела” знаком «+» відмічено
види, виявлені авторами цієї публікації, числами позначені публікації згідно переліку використаних
літературних джерел.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ С ВОДНО-БОЛОТНЫМИ УГОДЬЯМИ
ИсаченкоА.П.
ФДБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»
(Российская Федерация, г. Москва)
isachenk0@bk.ru
Российская Федерация всё еще обладает уникальными ресурсами ненарушенных водноболотных угодий (ВБУ), поскольку около 20 процентов ее площади представлено
торфяными болотами, а преувлажненные земли занимают до процентов поверхности. К
сожалению, хорошие перспективы для внедрения принципов Рамсарской Конвенции,
организации разумного природопользования остаются возможными лишь в перифирийных
регионах, а в обжитых и густонаселенных местах - становятся весьма проблематичными.
Негативная ситуация усугубляется тем, что в пригородных зонах городов, в сільскій
місцевості і на масивах с водно-болотными угодьями особенно вблизи лесных насаждений
продолжаются самозахваты земельных участков под застройку и во многом утрачен
государственный контроль за использованием земель по наиболее предпочтительному для
сохранения природы сценарию. На территории Российской Федерации находится 35 ВБУ
международного значения, занимающих площадь около 10 млн. га, где при минимальном
вмешательстве человека пока еще сохраняются местообитания птиц и других компонентов
биоразнообразия, резервуары воды, продуктивные экосистемы, способствующие
регулированию водного режима и климата на местном региональном и глобальном уровне.
Заслуживают одобрения работы по восстановлению некоторых массивов болот и их
природных функций. Продекларировано, что комплексы мер, осуществляемых
Министерством охраны природы Российской Федерации, в соответствии с Климатической
доктриной Российской Федерации, Водной стратегией РФ на период до 2020 г., будет
способствовать сохранению, а также устойчивому использованию водно-болотных угодий и
их адаптации к изменению климата. Полагаем, что фактическое состояние дел по
использованию земельных ресурсов не может считаться удовлетворительным, поскольку за
1990-2010 годы посевные площади в Российской Федерации сократились на 40,5 млн. га, на
70,65 млн. га нарушены севообороты, на 11,54 млн.га - уменьшилась площадь фактически
орошаемых земель и с действующей осушительной сетью. Однако увеличились на 23,52 млн.
га площади угодий с проявлениями водной и ветровой эрозии, различными видами
деградации. Кустарником и мелколесьем за это время заросло не менее 3,14 млн. га пашни в
виду отсутствия инвестиций. В весьма незначительных объемах проводятся мероприятия по
мелиорации земель, окультуриванию и повышению плодородия почв. Парадоксально, но в
условиях современного экономически ориентированного общества недальновидная
"экономия"
в
последнее
десятилетие
на
государственном
финансировании
землеустроительных работ является одной из причин того, что возможности землеустройства
и управления развитием территорий существенно снижаются, утрачиваются рычаги
профессионального регулирования государством организации использования ничем не
заменимых сельскохозяйственных угодий, ВБУ. Ухудшается экономика и организация
производства сельскохозяйственных организаций и хозяйств граждан, занимающихся
сельским хозяйством, что уже привело к ряду необратимых последствий. Известно, что в
Московской области 348 рек, их берега – потенциальные места отдыха. Водоохранные зоны
рек и водохранилищ, к сожалению, становятся «излюбленными» местами застройки
элитными коттеджами, в том числе без официального оформления каких-либо
предварительных разрешений на их размещение. Как это влияет на экологию, водоемы,
коренные жители уже почувствовали, а о будущем пока могут только догадываться. Но
очевидно, что в перспективе подобные тенденции в обществе и уродливое развитие
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имущественных отношений не приведут к чему-либо хорошему ни в природе, ни в обществе
в целом.
К сожалению, в Российской Федерации сейчас в частной собственности уже на вполне
законных основаниях можно иметь ВБУ, пруд или наполненный водой карьер. То есть, если
земельный участок с находящимся на нем водоемом приобретается кем-то в частную
собственность, то и водоем, соответственно, может перейти в частные руки. Причем,
ограничений по размеру участка и самого водоема не существует, пределы законодательно
не установлены. Важно, что многие ВБУ, залучаемих в хозяйственную деятельность или под
строительство в Российской Федерации до сих пор имеют никем не отмененные охранные
зоны и сервитуты. Причем, поскольку такие участки ранее не предназначались для
подобного коммерческого использования и не оценивались официально, то практически и
кадастровая стоимость таких участков до сих пор официально не определена, то есть по сути
"нулевая". Что также позволяет получать подобные участки за бесценок. Контроль же
использования поверхности подобных земельных и водных участков практически
отсутствует. Фактически в условиях нынешних несовершенных рыночных отношений
именно такие земли, ВБУ которые ранее были мало привлекательными, теперь получают
повышенную инвестиционную привлекательность в силу своего близкого расположения
относительно границ сельских поселений и городских округов и невысокой официальной
стоимости получения их в аренду и даже в собственность. Много подобных участков по
своему местоположению, площадям и конфигурации сами по себе имеют очень высокую
привлекательность и потенциальную ценность для застройщиков. Именно поэтому на них
очень быстро возводятся различные объекты, а уже потом владельцы зданий и надземных
сооружений переходят к следующему «этапа» - под разными предлогами пытаются
переоформить ранее по существу неправомерно занятую ими землю в собственность,
«узаконить» сначала незаконное занятие участков. На подобных земельных участках
происходит тот или иной вид «самозахват» и незаконные земельные отношения долгое время
могут быть не прекращены в силу несовершенства земельного законодательства и
символичности применяемых мер наказания. Если же на такие, с фактически повышенной
инвестиционной
привлекательностью,
земельные
участки
долгие
годы
не
правоприменительной и правоустанавливающих документов, то государство вообще не
получает никаких платежей за незаконно используемые земли. Самовольно занятые и
одновременно очень ценные участки, ВБУ уже в течение ряда лет приносят
«самозахватчиков» большую прибыль, дают возможность для развития их бизнеса и отдыха.
О том же, что многие из таких участков вообще не могли быть разрешены к застройке, в
контролирующих и разрешающих структурах намеренно, по небрежности, при низкой
квалификации служащих, или по другим причинам «забывают» ...
В связи с этим уместно напомнить, что оформить права на подобные участки простому
застройщику или дачнику весьма непросто, поэтому сначала они «облюбовуються»,
«самозахоплюються» физическими или юридическими лицами (как правило, уверены в
своей "избранности"), а уже после возведения здания производятся действия и делаются
попытки узаконить сначала незаконно содеянное - оформить права и на самовольно занятый
землю, ВБУ. Именно по этой причине водоохранные зоны даже «питьевых» водохранилищ
Мытищинского района близ Москвы в некоторых местах уже ограждены глухими заборами,
даже если права на такие участки еще не оформлены. Чем все это может быть чревато в
обозримом будущем, каждый здравомыслящий гражданин может себе представить в
различных аспектах самостоятельно.
По нашему же мнению, подобные земле никак не могут именоваться "своими",
поскольку фактически они застроены с нарушениями, а до этого, по сути, самовольно
занятые гражданами в запрещенных зонах. В Подмосковье таких незаконных «латифундий»
немало. Достаточно вспомнить, что в водоохранных зон относятся целые муниципальные
районы, например Красногорский, Истринский, Одинцовский. А дома (с теми или иными
серьезными нарушениями) строятся повсеместно. По решению же судов «снесены» лишь
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единичные объекты «нахалстроя». Среди застройщиков нередко встречаются вполне
уважаемые люди. Возможно, и потому вопрос и варианты различных амнистий
неоднократно «лоббируются» в Государственной Думе Федерального Собрания и
Правительстве Российской Федерации. От такого соседства новоявленных дачников, от
ограничения доступа в леса и к водоемам страдают жители Москвы и области, они и в
будущем могут пострадать от необратимых процессов, происходящих в экологии.
Аналогичная ситуация складывается и при коттеджном и в дачном строительстве, что
подтверждают активные попытки лоббирования различных вариантов «дачной амнистии» в
Российской Федерации. Ситуация усугубляется тем, что в современных условиях
землеустроительные и градостроительные структуры, органы Росреестра, не имея
долгосрочных прогнозов использования подобных земель, научно-обоснованных
генеральных планов развития ряда городов и поселений, в отсутствие законодательно
установленных мер пресечения, вынуждены мириться с происходящими «самозахватами»
таких «лакомых» земель под застройку.
Все это происходит еще и потому, что в условиях современного экономическиориентированного общества не используются возможности землеустройства по управлению
сельскими территориями с водно-болотными угодьями; контролирующие и согласующие
организации не имеют достаточных полномочий и возможностей оперативного принятия
серьезных мер пресечения и наказания, либо их отдельные сотрудники по различным
причинам просто самоустраняются при выявлении очевидных нарушений общепринятого
порядка предоставления и использования земель.
В результате, зачастую допущенные нарушения и "самозахваты" постепенно
«узакониваются» внесением неких изменений в генеральные планы развития городов либо
поселений, прежние проработки по территориальному планированию. Порой вносятся
совершенно необоснованные коррективы в целевое и функциональное назначение участков
конкретных территорий (например, между МКАД и городом-наукоградом Реутовым, где
уничтожены ВБУ и гнездовья птиц - в угоду размещения контейнеров для торговли товарами
сомнительного качества). До настоящего времени из-за недостаточного контроля
специальных служб здесь наносится существенный вред экологии города-наукограда Реутов
и столицы Российской Федерации - в связи с уничтожением небольших водоемов, болот,
кустарников и лесонасаждений, гнездовий птиц.
Особенно возмутительно и следующее: в последнее время в черту ряда небольших
поселений стали включать участки не только пашни, сенокосов, пастбищ и лесов, но и ВБУ
площадь которых многократно превышает существовавшие населенные пункты.
Наибольший размах это приобрело в поселениях Петушинского района Владимирской
области, у границ с Подмосковьем (по берегам рек, излюбленного места отдыха москвичей,
строительства дач). Черту существующих поселений изменяют, чтобы привлечь
застройщиков, подороже продать изначально получаемые за бесценок участки и шире
развернуть коттеджное строительство на тех земельных участках, которые стали уже как бы
«в черте поселков» и близки к коммуникациям.
Аналогична ситуация по расширению границ города Москвы, проводимая без каких
либо серьезных, убедительных экономических и экологических обоснований и обсуждения с
коренным населением. 149 тысяч гектаров высокоценных земель, ВБУ административным
решением "включены"в черту развития города Москвы, имевшего до этого площадь 108
тысяч гектаров. Присоединенные земли - невосполнимый природный ресурс, национальное
достояние, имеющее много особенностей с юридической, экологической, экономической,
социальной и моральной точек зрения.
Не следовало бы забывать, что чистота окружающей среды и комфортность отдыха и
проживания также во многом зависит от разумной нагрузки, и многих других составляющих:
количества транспортных и железнодорожных узлов, предприятий, лесов и рек, соблюдения
требований экологии, строительных и санитарных норм, правил. Многое зависит от
хищнического либо рачительного отношения людей к природным ресурсам, последствий их
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взаимодействия. О вредности воздействия на природу чрезмерного жилищного
строительства, коммерческих объектов и бесконтрольного использования территорий до
поры до времени (либо до экологической катастрофы, вероятной техногенной аварии,
эпидемии) как-то забывается. Каковы же могут быть экологические последствия при
чрезмерном развитии коттеджного строительства, повсеместного возведения дач и
расширением Москвы для Подмосковья, для самих новых дачников, коренных ибудущих
жителей? Похоже, этим «коммерсанты» не озабочены, тем более, что уже в текущем году
выкуп земель у прежних владельцев в границах "новой Москвы" станет жестко
зарегулированным и с приоритетом якобы государственных интересов...Предполагаем, что
вскоре на присоединенных территориях станет очевидным и показательным проявление всех
негативных сторон и последствий расширения Москвы для природы и общества.
Министерством экологии и природопользования Московской области до сих пор не
представлены результаты комплексных исследований и объективного мониторинга
состояния лесов и рек, необходимость проведения которых возникла из-за значительно
возрастающей нагрузки, обусловленной коттеджным строительством в охранных зонах и
заповедных местах, расширениемграниц Москвы. При таких обстоятельствах и тенденциях
весьма чреваты необратимыми последствиями и российские законопроекты о ликвидации
категорий земель сельскохозяйственного назначения и введении зонирования.
В Российской Федерации нет национального проекта инвентаризации водно-болотных
угодий, а кадастровый учет ВБУ вообще практически не ведется по какой либо единой для
страны методике, следовательно невозможно их рациональное и эффективное использование
в интересах государства и сохранения окружающкей среды. Без должных обоснований
повсеместно возведены коттеджные поселки, дачи, коммерческие объекты, расширены
границы города Москвы.
Представители же государственных служб практически не задумываюися при этом:
- является ли особо репрезентативным примером конкретные угодья, играющие
существенную гидрологическую, биологическую или экологическую роль в естественном
функционировании речного бассейна или прибрежной системы;
- является ли примером специфического типа угодья, редкого или необычного для
данного биогеографического региона, др.
С глубоким сожалением приходится констатировать, что механизм «разбазаривания»
земель
сельскохозяйственного
назначения
с
повышенной
инвестиционной
привлекательностью, ВБУ с "удачным" для личного использования размещением таких
земель в живописных местах, в охранных зонах, на лесных участках и у «питьевых»
водохранилищ Москвы и в других регионах практически уже сложился и почти безнаказанно
действует. Значит и не смогут быть достигнуты цели Рамсарской Конвенции, поскольку мало
признавать значимую экологическую, равно как и экономическую, культурную, научную и
рекреационную ценность водно-болотных угодий. Нужно предотвратить нарастающее
антропогенное вмешательство и исчезновение водно-болотных угодий в настоящем и
будущем.
Между тем в Российской Федерации имеется огромное количество угодий,
соответствующих Рамсарским критериям, и поэтому одной из приоритетных задач
продолжает быть планомерное расширение сети территорий, охраняемых согласно
Рамсарской Конвенции.
Выход из складывающейся ситуации может быть в следующем.Опираясь на
практические примеры и результаты научных исследований - обратить внимание на
очевидные просчеты и недоработки в проведении земельной и иных реформ. Лишь
землеустройство - позволяет раскрыть в полном объеме земельно-ресурсный потенциал
сельскохозяйственного производства, продуктивных земель и ВБУ, учесть требования
агроэкологии и природопользования при подготовке мероприятий по организации
использования земли, внедрению земельного рынка и разумного проведения земельных
преобразований с приоритетом национальных интересов. Необходимо:
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- как можно быстрее, но качественно провести комплекс современных
землеустроительных работ, по составлению проектов перераспределения земель примерно
по 23 тыс. муниципальных образований в Российской Федерации. В том числе по
исправлению уже допущенных в массовом порядке ошибок, устранению незаконного
использования и владения землями. На это потребовалось бы около 10,3 млрд. рублей из
государственного бюджета, либо "перенаправить" подобную сумму, которая пока
фактически вкладываются в межевые работы, проводимые коммерческими фирмами по
завышенным договорным ценам;
- опираясь на экономически и агроэкологически обоснованные решения по организации
использования земель, установленные в схемах землеустройства муниципальных районов далее за счет средств муниципальных образований и частных лиц - детализировать
предпроектные предложения, установить целесообразность и наиболее целесообразные
варианты перераспределения земель, устройства их территории - в процессе составления
проектов внутрихозяйственного землеустройства и рабочих проектов.
В интересах государства - еще можно восстановить хотя бы относительный порядок в
использовании, владении и распоряжении землями сельскохозяйственного назначения, ВБУ
по всем территориям Российской Федерации и Украины. При двух непременных и
взаимосвязанных условиях:- преимущественного финансирования из государственного
бюджета деятельности по обеспечению оценки земель сельскохозяйственного назначения и
рационального землеустройства и повсеместной разработки в уточненном составе
землеустроительной документации для осуществления землеустроительных работ,
обеспечивающих целесообразный оборот таких земель; - восстановления профессиональной
землеустроительной службы.
На вышеуказанной основе и в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001
года №78-ФЗ "О землеустройстве" при проведении землеустроительных работ на землях
сельскохозяйственного обеспечения и ВБУ можно будет ответственно приняться за решение
следующих существенных и давно назревших проблем, проводя следующие работы:
- изучение земель сельских территорий, дающих информацию об их количественном и
качественном состоянии, позволяющие восстановить учет земель, используемых в сельском
хозяйстве, провести инвентаризацию, а также уточнить стоимостные характеристики;планирование и организация рационального использования и охраны земель в сельской
местности на основе разработки федеральных, региональных и муниципальных схем
землеустройства территорий различного уровня, схем использования земель и их охраны;
схем размещения территорий традиционного природопользования коренных и
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
составление
проектов
землеустройства,
включая
проекты
группового
(межхозяйственного) землеустройства (межевания земельных участков); проекты
внутрихозяйственного землеустройства; рабочие проекты по освоению новых земель,
улучшению сельскохозяйственных угодий, защите земель от водной и ветровой эрозии и
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; рекультивации
нарушенных земель, а также других проектов, связанных с охраной земель, консервацией и
реабилитацией малопродуктивных и деградированных сельскохозяйственных угодий.
Однако проведение подобных масштабных работ сдерживается не только отсутствием
должного финансирования, но и тем, что в Российской Федерации и в Украине - на землях
сельскохозяйственного назначения не проведена инвентаризация; в границах территорий
бывших сельскохозяйственных предприятий не осуществлено разграничение земель,
используемых сельскохозяйственными организациями и гражданами на различном праве, в
связи с чем данные участки не поставлены на кадастровый учет и не зарегистрированы;
земельные участки фонда перераспределены и не выделены в натуре: не проведены
землеустроительные работы по передаче в собственность или пользование (аренду)
сельскохозяйственным организациям или гражданам несельскохозяйственных угодий.
расположенных между участками продуктивных земель в границах земельных участков,
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предоставленных им в собственность, а также земельных участков, занятых
принадлежащими им на праве собственности зданиями, строениями и сооружениями.
В условиях современного экономически ориентированного общества не используются
должным образом возможности землеустройства по управлению сельскими территориями с
водно-болотными угодьями; совершенствованию земельных отношений, недостаточно
научно-обоснованных, профессиональных проработок и предложений по организации
рационального использования земли на перспективу. Полагаем, что в Украине еще есть
возможность избежать подобных ошибок, если будут применены целесообразные виды и
объемы землеустроительных работ способствующие: - недопущению массового отторжения
ВБУ и земель непосредственно занятых в сельскохозяйственном производстве (для чего
целесообразно предусмотреть систему стимулов для их эффективного использования); обеспечению рационального землеустройства и оценки земель сельскохозяйственного
назначения и ВБУ, (для чего необходимо "возродить" и полностью профинансировать из
бюджета землеустроительную службу хотя бы на некий "восстановительный" период).
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ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ КАРПАТСЬКОГО НПП
Киселюк О.І., Корчемлюк М.В., Тимчук О.В., Тимчук Я.Я.
Карпатський національний природний парк
www.cnnp.yaremcha.com.ua
Україна є стороною Рамсарської конвенції, яка є першою глобальною угодою з
охорони та збереження природних ресурсів. Її назва відображає початкову мету угоди −
зберегти водно-болотні угіддя (ВБУ), як середовище для водоплавних птахів. Поступово
мету Конвенції було розширено і зараз вона охоплює всі аспекти збереження та
збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження
біологічного різноманіття та забезпечення існування людини. Мета конвенції - припинити
втрати водно-болотних угідь та зберегти існуючі.
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 147-р
«Про
погодження
надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних
угідьміжнародного значення до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення
водно-болотних угідь внесено 2 угіддя розташовані на території Карпатського національного
природного парку. Це – басейн верхів’я Прута (4935, 44 га) та верхів’я річки Погорілець
(ліва Шибенка – Ч.Черемош – Прут – Дунай) (площею 1624,55 га).
117

У 2012 році співробітниками національного парку оформлені паспорти водноболотних угідь.
Басейн верхів'я ріки Прут є унікальною природною геосистемою Українських Карпат
площею 4935,44 га. Ця територія – складова частина Карпатського заповідника з 1968 р.,
заповідна зона Карпатського національного природного парку з 1980 р. [2]. Басейн верхів’я
р. Прут знаходиться на висотах 900-2061 м н.р.м. Представляє собою гетерогенну систему із
трьох рослинних поясів.

Угіддя розташоване на північно-східних схилах Чорногори на висотах від 920 до 2061
м над рівнем моря. Геологічна структура визначається розташуванням на межі центральної
синклінальної і внутрішньої антиклінальної зон Карпат, розвитком осадових утворень
флішових формацій, які відклалися, починаючи від верхньої крейди до олігоцену включно.
Згідно з геоморфологічним районуванням ВБУ знаходяться в районі середньовисотних
хребтів і гірських груп Чорногірської області Карпатської країни. Рельєф – яскраво виражені
льодовикові форми рельєфу (морени, кари, цирки). Часто зустрічаються форми рельєфу,
утворені внаслідок морозного вивітрювання, а також сходу снігових лавин. Переважають
гірсько-лучні, бурі гірсько-лісові, дернові ґрунти. Середня температура повітря
найтеплішого місяця (липень) – +12,7°С, найхолоднішого (січень) — –12,1°С. Зима
характеризується низькими температурами і вологістю повітря, безморозний період триває
80–95 діб, період весняного сніготанення – близько 35 діб. Сніговий покрив утримується з
листопада до кінця травня. За рік випадає 950–1450 мм опадів. Площа водозбору становить
4850 га [3].
Водозбірний басейн розташований на середньогірській частині Карпат на абсолютних
позначках 900-2061 м у верхів’ї площею 4850 га. Живлення відбувається за рахунок
поверхневих і атмосферних вод. Велика кількість струмків мають велике значення для
формування стоку верхнього Пруту (особливо в меженні періоди). Тут знаходиться озеро
Несамовите – одне з небагатьох озер льодовикового походження. Озеро знаходиться в
льодовиковому карі на висоті 1755 м над рівнем моря і не має постійних вододотоків, які б
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витікали з нього і вважається безстічним. Глибина його не перевищує 2 м. Озеро заростає
специфічною водною рослинністю [4,5]. Окрім того, в межах даного ВБУ є декілька
оліготрофних боліт, так званих «висячих».
Тут зустрічається багато рідкісних, ендемічних та реліктових видів рослин та тварин.
Унікальною є гора Говерла – найвища вершина України загалом, та гірського хребта
Чорногори, зокрема.
Територія верхів’я р. Прут є одним із осередків поширення ендемічних та реліктових
видів рослин. За геоботанічним районуванням України – це Східнокарпатська гірська
підпровінція Центральноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.
Болотні угруповання представлені формацією сфагнуму рудого - Sphagneta fusci;
асоціаціями: Sphagnetum (fusci) andromedosum, S.(f.) ledosum, S.(f.) callunosum, S.(f.)
empetrosum (nigrae), S.(f.) oxycocco-sum, S.(f.) caricosum, S.(f.) eriophorosum (vaginatii), які є
рідкісними для Карпат, у складі яких панують реліктові види рослин, більшість з яких – рідкісні
або зі специфічною біологією, у тому числі, занесені до Червоної книги України: журавлина
дрібноплода (Оxyccoccus microcarpus) та звичайна (O. palustris), пальчатокорінник Фукса
(Dactylorhiza fuchsia), билинець комарниковий (Gymnadenia conopsea), андромеда
багатолиста (Andromeda polifolia), росичка круглолиста (Drosera rotundifolia) [6].
У моховому ярусі панує Sphagnum fuscum, рідше S. rubellum з домішкою S.
girgensohnii, S. magellanicum, S. recurvum.
При визначенні місць проживання рідкісних видів, що занесені до Червоної книги
України [7], на досліджуваній території виявлено 21 вид тварин, які є представниками трьох
класів хребетних (земноводні – 3 види, птахи – 8 видів, ссавці – 8 видів). В річці водяться
такі види риб: форелі райдужна Salmo irideus та струмкова S. trutta m. fario, бабець-головач
Cottus gobio, гольян звичайний Phoxinus phoxinus.
Верхів’я річки Погорілець (ліва Шибенка – Ч.Черемош – Прут – Дунай) є унікальним
гірським природним комплексом площею 1624,55 га. Угіддя розташоване на південносхідних схилах Чорногори на висотах від 920 до 2022 м над рівнем моря. Геологічна
структура визначається розташуванням на межі центральної синклінальної і внутрішньої
антиклінальної зон Карпат, розвитком осадових утворень флішових формацій, які
відклалися, починаючи від верхньої крейди до олігоцену включно. Згідно з
геоморфологічним районуванням ВБУ знаходиться в районі середньовисотних хребтів і
гірських груп Чорногірської області Карпатської країни. Рельєф – яскраво виражені
льодовикові форми рельєфу (морени, кари, цирки). Часто зустрічаються форми рельєфу,
утворені внаслідок морозного вивітрювання, а також сходу снігових лавин. Переважають
гірсько-лучні, бурі гірсько-лісові, дернові ґрунти. Середня температура повітря
найтеплішого місяця (липень) – +13,9°С, найхолоднішого (січень) — –10,9°С. Зима
характеризується низькими температурами і вологістю повітря, безморозний період триває
90–95 діб, період весняного сніготанення – близько 305 діб. Сніговий покрив утримується з
листопада до кінця травня. За рік випадає 950–1200 мм опадів. Площа водозбору становить
2040 га [3].
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Угіддя відіграє важливе значення у живленні р.Чорний Черемош. Біля 5% території –
заболочена. В основному це гірські оліготрофні болота, що сформувалися в льодовиковий
період (льодовикові кари) внаслідок сходження морен.
Водозбірний басейн розташований на середньогірській частині Карпат на абсолютних
позначках 920-2022 м у верхів’ї площею 20,4 км2. Живлення відбувається за рахунок
поверхневих і атмосферних вод. Велика кількість струмків мають велике значення для
формування стоку верхнього Чорного Черемошу (особливо в меженні періоди). Тут, на
висоті 1510 м над рівнем моря, знаходиться інше озеро льодовикового походження –
Марічейка. Його глибина не перевищує 0,7 м [4, 5]. Це місце проживання низки рідкісних
видів тварин і зростання рідкісних видів рослин. Рослинний світ представлений трьома
поясами рослинності: темнохвойні смерекові ліси з залишками пралісів, субальпійський пояс
та альпійський. Угіддя підтримує існування низки популяцій видів, важливих для
збереження біорізноманіття Карпатського біогеографічного регіону. За біогеографічною
характеристикою – це Альпійський біогеографічний регіон на карті Смарагдової мережі
Європи. За геоботанічним районуванням України – це Східнокарпатська гірська підпровінція
Центральноєвропейської провінції Європейської широколистяної області. Більшість
болотних ценозів досліджуваної території належить до хвойно-чагарникових, сфагнових і
трав'яно-осокових угруповань. До хвойно-чагарникових належать сфагнові торфовища з
сосною гірською (Pinus mugo).
У верхів’ї потоку Погорілець проростає формація осоки волотистої - Cariceta
paniculatae; асоціації: Carex paniculata - Hypnales, C. p. - C. flava – Hypnales, які є рідкісними
для Карпат угрупованнями на південно-східній межі ареалу, утворені середземноморськоцентральноєвропейським видом Carex paniculata, у складі яких зростає 40 видів рослин, що
занесені до Червоної книги України [6].
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У моховому ярусі переважають Aulacomnium palustre, Calliergon giganteum,
Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Cratoneurum filicinum, Plagiomnium medium,
Sphagnum palustre, S. subsecundum.
Тут виявлено 21 вид тварин, які занесені до Червоної книги України [7], із них:
земноводних – 3 види, птахів – 8 видів, ссавців – 8 видів.
Включення водно-болотних угідь Карпатського НПП до міжнародного переліку угідь
Рамсарської конвенції підвищить статус природоохоронної території та буде сприяти
збереженню та сталому використанню природних комплексів.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФИТОЭПИФИТОНА КИЕВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
Клоченко П.Д., Шевченко Т.Ф., Таращук О.С.
Институт гидробиологии НАН Украины
klochenko@hydrobio.kiev.ua
Retrospective analysis of phytoepiphyton of the Kiev Reservoir. – Klochenko P.D.,
Shevchenko T.F., Tarashchuk O.S. – Nature reserves in Ukraine. Data on the number of epiphytic
algae species, on their species composition, taxonomic structure, complex of dominant species, and
also on the quantitative indices of the development of epihyton on higher aquatic plants of the Kiev
Reservoir at the present time are given in the paper. The obtained data were compared to the
analogous characteristics of epiphytic algae of the Kiev Reservoir registered prior to the accident at
the Chernobyl Nuclear Power Station. It has been found that in both periods of investigations
phytoepiphyton was highly diverse in its species composition. In this case, Bacillariophyta,
Chlorophyta, and Streptophyta were represented by the largest number of species. It has been found
that over the studied period the taxonomic structure of phytoepiphyton remained almost unchanged.
In different periods of investigations, the species composition of epiphytic algae was closely
similar. In both periods, the quantitative indices of phytoepiphyton development varied over a wide
range.
Сооружение каскада водохранилищ на реке Днепр обусловило необходимость изучения
всех компонентов их экосистем, включая водоросли, развивающиеся в обрастании высших
водных растений. Наиболее интенсивное изучение фитоэпифитона Киевского
водохранилища проводилось в 1970–1980-е годы. В этот период был исследован его видовой
состав, сезонная и многолетняя динамика численности и биомассы, выявлен комплекс
доминирующих видов, а также рассмотрены факторы, определяющие развитие эпифитных
водорослей (Костикова, 1986; Растительность…, 1989).
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В 1986 г. в результате аварии на Чернобыльской АЭС экосистема Киевского
водохранилища была подвергнута интенсивному радиоактивному загрязнению, особенно его
верхняя часть, днепровский и припятский отроги, которые вошли в 30-километровую зону
отселения. В процессе исследования радиоактивного загрязнения днепровских
водохранилищ было установлено, что высшие водные растения аккумулируют практически
все радионуклиды, зарегистрированные в воде. В мае – августе 1986 г. в высших водных
растениях Киевского водохранилища содержание 90Sr достигало 2400–4000, а 137Cs – 160–
67000 Бк/кг сухой массы (Гидроэкологические…, 1992; Радиоактивное…, 1992).
С 1986 до 2010 г. удельная активность 137Cs в макрофитах уменьшилась на 3 порядка, а
удельная активность 90Sr за период 1987–2003 гг. снизилась в 10 раз и сохранялась
приблизительно на одном уровне до 2009 г. Однако и до настоящего времени содержание
90
Sr и 137Cs в гидробионтах Киевского водохранилища превышает доаварийный уровень
(Романенко и др., 2011).
Цель работы состояла в изучении фитоэпифитона высших водных растений Киевского
водохранилища на современном этапе, а также в сравнении полученных результатов с
доаварийными данными.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящей работы послужили альгологические пробы, собранные в
Киевском водохранилище в июле 2010 г., мае, июне, июле, августе и октябре 2011 г. и июле
2012 г. Киевское водохранилище, занимающее головное положение в каскаде днепровских
водохранилищ, создано в 1966 г.
Водохранилище расположено в зоне Полесья и пополняется в основном водами Днепра
и его притоков – Припяти и Тетерева. Его площадь составляет 922 км2, а объем – 3,73 км3.
Протяженность водохранилища около 100 км, при этом длина основного плеса около 68 км,
длина днепровского отрога 20 км, а припятского – около 30 км. Максимальная ширина
водохранилища 14 км, а средняя – 8,4 км. Максимальная глубина составляет 14,5 м, а
средняя – 4,0 м (Киевское…, 1972; Гидрология…, 1989; Тимченко, 2006).
Отбор проб фитоэпифитона производили с 17 видов высших водных растений,
относящихся к трем экологическим группам: воздушно-водных (Acorus calamus L. – аир
болотный, Butomus umbellatus L. – сусак зонтичный, Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. –
манник большой, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – тростник обыкновенный,
Sagittaria sagittifolia L. – стрелолист стрелолистный, Scirpus lacustris L. – камыш озерный,
Sparganium erectum L. – ежеголовник прямой, Stratiotes aloides L. – телорез алоэвидный,
Typha angustifolia L. – рогоз узколистный), с плавающими листьями (Trapa natans L. –
водяной орех плавающий и Nuphar lutea (L.) Smith – кубышка желтая) и погруженных
(Ceratophyllum demersum L. – роголистник погруженный, Myriophyllum spicatum L. – уруть
колосистая, Potamogeton gramineus L. – рдест злаковый, P. pectinatus L. – рдест гребенчатый,
P. perfoliatus L. – рдест пронзеннолистный и P. praelongus Wulf. – рдест длиннейший).
Пробы фитоэпифитона отбирали и обрабатывали с использованием методов,
общепринятых в практике гидробиологических исследований (Топачевский, Масюк, 1984;
Методи..., 2006). Численность и биомассу водорослей эпифитона рассчитывали на 1 г сырой
массы растения-субстрата. К числу доминантов относили виды, вклад которых в общую
биомассу фитоэпифитона в пробе составлял ≥ 25%, а к субдоминантам – виды, вклад
которых составлял ≥ 10%.
Видовой состав водорослей, найденных в обрастании высших водных растений,
сравнивали, вычисляя коэффициент флористической общности (КФО) Серенсена
(Василевич, 1969), а также используя метод мер включения (Миркин, Розенберг, 1983).
Таксономический анализ проводили с использованием методов, принятых в сравнительной
флористике (Шмидт, 1980; Баринова и др., 2006). Для сравнения использовали список
водорослей, представленный в монографии (Растительность…, 1989). Латинские названия и
объем таксонов водорослей приведены в соответствии с классификационной системой
(Разнообразие ..., 2000; Algae of Ukraine ..., 2006).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в результате оригинальных исследований обнаружено 276 видов водорослей,
представленных 282 внутривидовыми таксонами (включая те, которые содержат
номенклатурный тип вида), из 8 отделов, 14 классов, 35 порядков, 58 семейств и 108 родов.
Основу видового богатства фитоэпифитона Киевского водохранилища составляли
Bacillariophyta, Chlorophyta и Streptophyta, вклад которых в общее число видов водорослей в
сумме составлял 84,8%. Cyanoprokaryota содержали 25 видов, а Euglenophyta – 9. Водоросли
из отделов Сhrysophyta, Xanthophyta и Dinophyta представлены 2–3 видами (2,9%) (табл. 1).
Наибольшее число видов (69,9% их общего количества) объединяли классы
Bacillariophyceae (102 вида или 37,0%), Chlorophyceae (55 видов или 19,9%) и
Zygnematophyceae (36 видов или 13,0%).
Среди порядков по числу видов преобладали Sphaeropleales (45 видов), Desmidiales (32),
Naviculales (30), Cymbellales (26), Bacillariales (17),
Fragilariales (16), Chlorellales (11),
Oscillatoriales (10), Eunotiales (9) и Euglenales (9), на долю которых приходилось 74,4%
общего числа найденных видов.
К числу семейств, включающих наибольшее количество видов (53,8%), относились
Desmidiaceae (25), Scenedesmaceae (24), Bacillariaceae (17), Cymbellaceae (17), Fragilariaceae
(16), Naviculaceae (12), Oscillatoriaceae (10), Eunotiaceae (9), Euglenaceae (9) и Selenastraceae
(9) (табл. 2).
Наибольшим числом видов характеризовались роды Cosmarium Corda ex Ralfs (20),
Nitzschia Hassal (15), Navicula Bory (12), Desmodesmus (Chodat) An et al. (10), Cymbella C.
Agardh (9), Eunotia Ehrenb. (9), Gomphonema (C. Agardh) Ehrenb. (7), Closterium Nitzsch ex
Ralfs (6), Pinnularia Ehrenb. (6) и Pediastrum Meyen (5), на долю которых приходилось 35,8%
общего числа найденных видов (табл. 3).
Таблица 1.
Число видов и внутривидовых таксонов водорослей эпифитона, найденных в Киевском
водохранилище
Отделы
Оригинальные данные
Литературные данные
(Растительность…, 1989)
Cyanoprokaryota
25
36
9,0
9,5
Euglenophyta
9
16 (17)
3,3
4,3
Сhrysophyta
3
3
1,1
0,8
Xanthophyta
2
6
0,7
1,6
Bacillariophyta
126 (132)
165 (184)
45,6
43,9
Dinophyta
3
4
1,1
1,1
Chlorophyta
72
96
26,1
25,5
Streptophyta
36
50 (53)
13,1
13,3
Всего
276 (282)
376 (399)
100
100
Примечание. Над чертой – количество видовых таксонов в абсолютном выражении, под
чертой – то же в %. В скобках указано число внутривидовых таксонов с учетом тех, которые
содержат номенклатурный тип вида.
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Таблица 2.
Ранговые места, занимаемые ведущими семействами водорослей эпифитона
Семейства
Desmidiaceae
Scenedesmaceae
Bacillariaceae
Cymbellaceae
Fragilariaceae
Naviculaceae
Oscillatoriaceae
Eunotiaceae
Euglenaceae
Selenastraceae

Оригинальные данные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Литературные данные
(Растительность…, 1989)
1
2
3
4
7
9
5
6
8
10

Таблица 3.
Ранговые места, занимаемые ведущими родами водорослей эпифитона
Роды

Оригинальные
данные

Cosmarium Corda ex Ralfs
Nitzschia Hassal
Navicula Bory
Desmodesmus (Chodat) An et al.
Cymbella C. Agardh
Eunotia Ehrenb.
Gomphonema (C. Agardh) Ehrenb.
Closterium Nitzsch ex Ralfs
Pinnularia Ehrenb.
Pediastrum Meyen
Oscillatoria Vaucher ex Gomont

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–

Литературные данные
(Растительность…,
1989)
1
2
4
5
6
3
9
8
10
–
7

Примечание. “–“ – род не входит в число ведущих.
Ведущий комплекс фитоэпифитона представлен 40 видами, среди которых
преобладали Bacillariophyta (26 видов). Streptophyta включали 10 видов, Chlorophyta
– 3 вида и Cyanoprokaryota – 1 вид.
Количественные
показатели
развития
фитоэпифитона
на
основных
ценозообразующих видах высших водных растений Киевского водохранилища
представлены в таблице 4. Установлено, что
в пределах одной и той же
экологической группы высших водных растений минимальные значения численности
и биомассы водорослей отличались от их максимальных значений на один-два
порядка.
Распределение численности и биомассы водорослей эпифитона на растениях
разных экологических групп также было очень неравномерным. Средние значения
численности и биомассы фитоэпифитона на погруженных растениях были на два
порядка выше, чем аналогичные показатели на воздушно-водных растениях и на
один порядок выше, чем на растениях с плавающими листьями.
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Таблица 4.
Количественные показатели развития водорослей эпифитона на высших водных
растениях разных экологических групп
Виды высших
водных растений

Phragmites
australis (Cav.)
Trin. ex Steud. –
тростник
обыкновенный
Scirpus lacustris L.
– камыш озерный
Sparganium
erectum L. –
ежеголовник
прямой
Typha angustifolia
L. – рогоз
узколистный
В среднем
Nuphar lutea L. –
кубышка желтая

Численность, млн. кл/г
Биомасса, мг/г
Оригинальные Литературные Оригинальные
Литературные
данные
данные
данные
данные
(Раститель(Растительность…,
ность…, 1989)
1989)
Воздушно-водные растения
0,020–3,080
0,540

0,040–44,158
10,713

0,05–1,36
0,30

0,20–599,70
36,43

0,045–0,185
0,115

0,434–5,953
3,800

0,09–0,67
0,38

1,34–8,53
4,54

0,984–3,766
2,375

0,368–28,912
9,608

0,837–9,183
5,01

0,78–29,13
8,49

0,015–0,210
0,085

0,011–45,592
3,580

0,04–2,79
1,11

0,09–80,20
11,00

0,779
6,925
1,70
Растения с плавающими листьями
0,452–7, 664
0,102–63,655
0,82–43, 69
3,261
7,047
15,33
Погруженные растения

15,12
0,05–40,30
6,64

Potamogeton
perfoliatus L. –
3,010–155,989
0,768–95,940
3,59–852,39
1,08–239,86
рдест
42,856
18,344
159,63
67,15
пронзеннолистный
Примечание. В числителе приведены пределы колебаний численности фитоэпифитона,
в знаменателе – их средние значения.
В 1970–1980-е годы по данным Л.Е. Костиковой (Растительность…, 1989) в обрастании
высших водных растений Киевского водохранилища обнаружено 376 видов водорослей,
представленных 399 внутривидовыми таксонами (включая те, которые содержат
номенклатурный тип вида), из 8 отделов, 15 классов, 37 порядков, 64 семейств и 127 родов.
Наибольшее количество видов содержали Bacillariophyta, Chlorophyta и Streptophyta, вклад
которых в общее число видов водорослей в сумме составлял 82,7%. Cyanoprokaryota
включали 36 видов, а Euglenophyta – 16. Водоросли из отделов Сhrysophyta, Xanthophyta и
Dinophyta представлены 4–6 видами (3,5%) ( см. табл. 1).
В число ведущих таксонов входили классы Bacillariophyceae (138 видов или 36,7%),
Chlorophyceae (75 видов или 19,9%) и Zygnematophyceae (46 видов или 12,2%), на долю
которых в общей сложности приходилось 68,8% общего числа найденных видов.
Наибольшее число видов (73,1% их общего количества) объединяли порядки
Sphaeropleales (63 вида), Desmidiales (43), Naviculales (36), Cymbellales (31), Bacillariales (25),
Oscillatoriales (17), Eunotiales (17), Fragilariales (16), Euglenales (16) и Chlorellales (11).
В число ведущих входили семейства Desmidiaceae (32 вида), Scenedesmaceae (30),
Bacillariaceae (25), Cymbellaceae (21), Oscillatoriaceae (17), Eunotiaceae (17), Fragilariaceae (16),
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Euglenaceae (16), Naviculaceae (14) и Selenastraceae (12), вклад которых в общее число видов
составлял 53,2% (см. табл. 2).
Что касается ведущих родов, то в их состав входили Cosmarium (23 вида), Nitzschia (20),
Eunotia (17), Navicula (14), Desmodesmus (14), Cymbella (13), Oscillatoria Vaucher ex Gomont
(12), Closterium (9), Gomphonema (8) и Pinnularia (8), на долю которых приходилось 36,6%
общего числа найденных видов (см. табл. 3).
Доминирующий комплекс водорослей эпифитона включал 53 вида, среди которых
преобладали Bacillariophyta (32 вида). Chlorophyta представлены 11 видами, Streptophyta – 7
видами и Cyanoprokaryota – 3 видами.
В 1970–1980-е годы распределение количественных показателей развития
фитоэпифитона на высших водных растениях Киевского водохранилища было очень
неравномерным. На одном и том же виде высших водных растений, на разных растениях в
пределах одной экологической группы, а также на растениях, относящихся к разным
экологическим группам, численность и биомасса эпифитона существенно варьировали. В
пределах одной и той же экологической группы высших водных растений минимальные
значения численности и биомассы водорослей были ниже их максимальных значений на
один–три порядка. Что касается распределения количественных показателей развития
фитоэпифитона на растениях разных экологических групп, то средние значения его
численности на погруженных растениях были на порядок выше, чем аналогичные показатели
на воздушно-водных и растениях с плавающими листьями, а их средняя биомасса – на
порядок выше, чем на растениях с плавающими листьями (см. табл. 4).
Таким образом, и на современном этапе, и в 1970–1980 годы в спектр ведущих таксонов
эпифитона высших водных растений Киевского водохранилища входили те же отделы
(Bacillariophyta, Chlorophyta и Streptophyta), классы (Bacillariophyceae, Chlorophyceae и
Zygnematophyceae), порядки (Sphaeropleales, Desmidiales, Naviculales, Cymbellales,
Bacillariales, Fragilariales, Chlorellales, Oscillatoriales, Eunotiales и Euglenales) и семейства
(Desmidiaceae, Scenedesmaceae, Bacillariaceae, Cymbellaceae, Fragilariaceae, Naviculaceae,
Oscillatoriaceae, Eunotiaceae, Euglenaceae и Selenastraceae). При этом процентное
соотношение между ведущими таксонами сохранилось практически прежним, несмотря на
то, что в 1970–1980-е годы было найдено большее количество видов водорослей. Важно
подчеркнуть, что в разные периоды исследований порядок расположения по ранговым
местам первых трех отделов и классов, а также первых пяти порядков и первых четырех
семейств был идентичным.
Что касается ведущих родов, то в оба периода исследований в их состав входили
Cosmarium, Nitzschia, Navicula, Desmodesmus, Cymbella, Eunotia, Gomphonema, Closterium,
Pinnularia. В доаварийный период исследований в число ведущих входил также род
Oscillatoria, а на современном этапе – род Pediastrum. При этом первые два ранговых места в
оба периода исследований занимали роды Cosmarium и Nitzschia.
В разные периоды исследований таксономическая структура фитоэпифитона
характеризовалась значительным сходством, о чем свидетельствуют высокие значения
коэффициента ранговой корреляции Кендэла, рассчитанного по ведущим семействам (τ =
0,78) и ведущим родам (τ = 0,71).
Видовой состав фитоэпифитона в разные периоды исследований характеризовался
большим сходством (КФО 68%). При этом наибольшее сходство установлено между
видовым составом Bacillariophyta (КФО 77%) и Chlorophyta (КФО 71%) и меньшее – между
видовым составом Cyanoprokaryota (КФО 55%). В то же время отмечены отличия между
видовым составом Euglenophyta (КФО 48%) и Streptophyta (КФО 47%).
Сравнительный анализ, проведенный с использованием метода мер включения,
показал, что списки видов водорослей эпифитона, найденных в 1970–1980-е годы, включали
большую часть видов, обнаруженных на современном этапе (К 80%). При этом списки видов
водорослей эпифитона, найденных в 2010 и 2011 гг., включали значительную часть видов,
обнаруженных в 1970–1980-е годы (К 59%).
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В оба периода исследований ведущий комплекс фитоэпифитона был полидоминантным
и характеризовался преобладанием Bacillariophyta. Его видовой состав был довольно
сходным (КФО 52%). В оба периода исследований в состав ведущего комплекса входили
Melosira varians C. Agardh, Staurosira construens Ehrenb., Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenb.,
Eunotia formica Ehrenb., Cymbella lanceolata (Ehrenb.) Kirchn., Encyonema
elginense
(Krammer) Mann., E. caespitosa Kütz., Cocconeis placentula Ehrenb., Navicula cryptocephala
Kütz., N. viridula Kütz., Amphora ovalis (Kütz.) Kütz., A. veneta Kütz., Rhopalodia gibba
(Ehrenb.) O. Müll., Epithemia sorex Kütz., E. turgida (Ehrenb.) Kütz., E. adnata (Kütz.) Bréb.
(Bacillariophyta), Oedogonium sp. st. (Chlorophyta), Mougeotia sp., Spirogyra crassa Kütz.,
Cosmarium granatum Bréb., C. reniforme (Ralfs) W. Archer (Streptophyta) и другие виды.
На современном этапе зарегистрированы более низкие средние значения численности и
биомассы фитоэпифитона на воздушно-водных растениях и более высокие их значения на
погруженных растениях, чем в 1970–1980-е годы. В 2011 г. на растениях с плавающими
листьями средние значения численности фитоэпифитона были ниже, а средние значения его
биомассы – выше, чем в 1970–1980-е годы (см. табл. 4). В оба периода исследований как в
пределах одной и той же экологической группы высших водных растений, так и на растениях
разных экологических групп распределение численности и биомассы водорослей эпифитона
было очень неравномерным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с доаварийными данными показало, что в оба
периода исследований фитоэпифитон высших водных растений Киевского водохранилища
характеризовался значительным видовым богатством, основу которого составляли
Bacillariophyta, Chlorophyta и Streptophyta. За истекший период времени процентное
соотношение между ведущими таксонами водорослей сохранилось практически прежним.
Почти не изменилась и таксономическая структура фитоэпифитона, о чем свидетельствуют
высокие значения коэффициента ранговой корреляции Кендэла, рассчитанного по ведущим
семействам и ведущим родам. Видовой состав фитоэпифитона в разные периоды
исследований также характеризовался большим сходством.
В оба периода исследований ведущий комплекс фитоэпифитона был полидоминантным
с преобладанием диатомовых водорослей. Его видовой состав характеризовался довольно
большим сходством.
До аварии и на современном этапе исследований количественные показатели развития
фитоэпифитона варьировали в очень широких пределах, что объясняется значительной
вариабельностью гидрологических и гидрохимических условий, а также неоднородной
структурой растительного покрова на разных участках Киевского водохранилища.
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ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗМІВ-БІОІНДИКАТОРІВ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ БІОМОНІТОРИНГУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Когутяк Я.М.
Національний природний парк «Хотинський»
fisher_70@mail.ru
Створення системи національних природних парків на значній площі Дністра,
складовою частиною якого є Дністровське водосховище, визначає необхідність організації
єдиної системи моніторингу за екологічним станом водойми, що визначається цілим рядом
причин. Для багатьох живих організмів, лімітуючи фактором протікання фізіологічних
процесів життєдіяльності та відтворення, є вміст окремих видів токсикантів, одними з
найвпливовіших з яких є сполуки важких металів. Здатність їх до накопичення носить
кумулятивний характер, що створює умови для використання методів біоіндикації для
вивчення вмісту сполук токсикантів в тканинах та органах живих організмів [10,14] а також
відслідковувати їх переміщення по трофічних ланцюгах, прогнозуючи подальший
перерозподіл в різних елементах екосистеми водосховища [5].
Перш за все, статус об’єктів природно-заповідного фонду передбачає охорону
існуючих популяцій, рослинних та тваринних угруповань, функціонування, відтворення та
розвиток яких, хоча б на певному етапі життєвого циклу, приурочені до екосистеми Дністра.
Розуміння процесів та явищ, що протікають у водоймі а також їх проекція у часі, без сумніву,
зможе створити передумови для прогнозування розвитку динамічних факторів розвитку
екосистеми в цілому та окремих її компонентів, значна частина яких вимагає специфічних
умов існування та відтворення. Наступним аспектом, який визначає необхідність
впровадження системи моніторингових досліджень, є процес значного мулонакопичення, що
особливо характерно для верхньої ділянки водосховища (м. Хотин). За період існування
водосховища, шар мулових нанесень тут складає 8-10 метрів, в той час, коли накопичення
мулу в придамбовій ділянці складає всього 2-3 см на рік [19]. При цьому в нижній б’єф
потрапляє вода, що пройшла систему біологічної очисти та активної седиментації завислих
частин. Функціонування ж екосистеми Дністровського водосховища в цьому плані може
стати предметом досліджень широкої групи вчених: гідробіологів, гідрохіміків, екологів,
токсикологів тощо. Крім того, надзвичайно актуальним залишається питання можливості
утилізації мулових відкладень або їх використання для потреб сільського господарства.
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Важливість таких досліджень диктується швидкими темпами замулення водосховища та
необхідністю розробки ефективних заходів щодо можливого використання вже в найближчі
роки. Також актуальним видається питання щодо можливості виключення деякої частини
сполук важких металів з кругообігу, шляхом їх утилізації через включення до складових
частин тіла організмів-біоіндикаторів, якими є, наприклад, двостулкові молюски
[1,6,15,16,17]. Враховуючи значну кількість та розвиток у водосховищі дрейссени, а також її
роль у функціонуванні екосистеми водойми, доцільним та необхідним є вивчення масштабів
перенесення та утилізації сполук важких металів через включення їх до складу черепашок та
виведення з подальшого обігу речовин [9,10,13]. При цьому слід враховувати явище, так
званого, вторинного забруднення [7], при якому через зміну природних та антропогенних
чинників, може відбуватись вивільнення певної частини токсикантів з мулових нашарувань,
перехід їх в розчинні у воді форми та їх подальше використання біологічними організмами.
Серед факторів, які впливають на перехід сполук важких металів у доступні для
біоорганізмів форми, може бути зміна кислотно-лужного балансу, наявність поверхневоактивних речовин, значне підвищення температури води тощо [2,3]. Важливо також
пам’ятати про можливість синергетичного або антагоністичного впливу сполук токсикантів
один на одного [3,4]. Разом з активним бактеріальним забрудненням, що є невід’ємною
складовою частиною процесів активного накопичення мулу, вказані фактори можуть мати
надзвичайно великий вплив як на стан екосистеми Дністровського водосховища так і на
загальну санітарно-гігієнічну ситуацію в регіоні, через розміщення водозабірних споруд, які
є джерелом водопостачання для частини населення Тернопільської, Чернівецької та
Хмельницької областей [9-12]. Також необхідно враховувати значне використання риби та
рибної продукції населенням цієї частини Буковини та Поділля. Як відомо, риба є кінцевим
елементом трофічного ланцюга живлення водойми, концентруючи в собі в індикаторних
кількостях сполуки токсикантів, накопичення яких носить кумулятивний характер [8].
Важливою складовою частиною моніторингових досліджень є вивчення сезонних коливань
вмісту токсикантів в організмах біоіндикаторів та особливостей вікового розподілу сполук
важких металів в окремих органах та тканинах. Такі дослідження дають змогу встановити
шляхи надходження токсикантів в екосистему та особливості їх розподілу між окремими
елементами [2].
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Дані попередніх досліджень [15,17] вказували на певні закономірності в характері
накопичення сполук важких металів організмами, особливості харчування яких пов’язані з
фільтрацією значних обсягів води. Зокрема, для дослідження було вибрано три види
найбільш поширених представників двостулкових молюсків, що характеризуються
вказаними особливостями: Dreissena bugensis, Unio tumidus та Anodonta piscinalis. Відбір
проб здійснювали в різних ділянках Дністровського водосховища - верхній, середній та
нижній. Верхня ділянка розміщується від зони виклинювання водосховища (с. Горошова,
Терніпільської області) до с. Берново, Кельменецького району, Чернівецької області, середня
– від с. Берново до с. Комарів, Кельменецького району і нижня – від с. Комарів до дамби
Новодністровської ГЕС. Визначення вмісту важких металів проводили за віковими групами.
Вік визначали з допомогою бінокулярного мікроскопа за чисельністю річних кілець. Для
двостулкових молюсків визначення вмісту токсикантів здійснювали окремо в черепашках та
у внутрішніх органах. З метою досягнення відповідної репрезентативності отриманих даних,
дослідження тканин проводили в чотирикратній послідовності. Проби висушували в
сушильній шафі, після чого їх гомогенізували і спалювали за методом мокрого озолення
(метод Кьєльдаля) в суміші сірчаної, соляної та азотної кислот (1:2:8) упродовж 24 годин [3].
Кількісне визначення вмісту важких металів в органах і тканинах гідробіонтів проводили за
допомогою атомно-адсорбційного спектрофотометра в Інституті медико-екологічних
проблем МОЗ України (м. Чернівці, вул. Федьковича, 44). Отримані результати
обраховували за допомогою методів варіаційної статистики (Лакін, 1989), використовуючи
програму STATISTIKA 7.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз отриманих результатів підтвердив попередні дані про певні закономірності в
характері накопичення сполук важких металів двостулковими молюсками. Накопичення
сполук важких металів відбувається в кількостях, що перевищують їх вміст у воді [2,18].
Спостерігається чітка кореляція вмісту цинку в організмі дрейссени з її віком. При цьому
вміст цинку в раковинах залишається приблизно незмінним, в незначній мірі зменшуючись з
віком. Максимальний вміст цинку характерний для травної системи та гонад молюсків [5,6],
а його вміст в зовнішньому скелеті, як правило, невисокий. Найбільш високі концентрації
цинку в тілі досліджуваних організмів спостерігались в зимовий та весняний період, тобто в
період формування статевих продуктів. Такі особливості можуть свідчити про зміну умов
відтворення та вплив температури оточуючого середовища на інтенсивність поглинання
цинку. Концентрація цинку зростає з розміром та віком. Відмічена чітка кореляція між
вмістом цинку в органах та їх вагою. Вміст цинку в раковині молюсків з віком зменшується,
очевидно, з причини вповільнення фізіологічних процесів в організмі.
Вміст міді в організмах двостулкових молюсків має тенденцію до невеликого
збільшення як в м’яких тканинах так і в раковинах, в деяких випадках перевищуючи ГДК в
незначній мірі. Значне поглинання міді бентальними організмами пов’язане з старінням
водосховища, зокрема процесами мулоутворення та явищем так званого, вторинного
забруднення, що особливо характерно у весняно-літній період. При оцінюванні токсичності
міді для безхребетних слід враховувати, що вона в значній мірі залежить від твердості води.
Із збільшенням твердості води токсичність сполук міді збільшується.
Вміст у
воді
органічних сполук зменшує токсичний вплив міді [3].
Сполуки заліза в більшій мірі накопичуються в тілах організмів, що вивчались ніж в
раковинах. Вміст їх залишався приблизно сталим протягом всього життя. У тілі дрейсени
відмічено підвищений вміст заліза на першому році життя, що, очевидно, пов’язано з
більшою активністю процесів життєдіяльності. При цьому вміст заліза в раковинах молюсків
був значно менший.
Кадмій в донних відкладах перебуває у вигляді сполук, хімічна активність яких є
досить великою [7]. Тому для нього також характерна здатність до вторинного забруднення,
що найбільше проявляється влітку при підвищенні температури води. Це збігається з
підвищенням харчової активності досліджуваних організмів і призводить до значного
накопичення сполук кадмію, що в кілька разів перевищує ГДК.
З вивчених організмів, найбільший вміст нікелю зафіксовано у дрейсени.
Спостерігається незначне зменшення вмісту нікелю в організмах молюсків з віком, що
очевидно, пояснюється більш активним обміном речовин молодих особин, в результаті чого
поглинання нікелю зростає. Вміст нікелю в м’яких тканинах статевозрілих самок
двостулкових молюсків перевищує вміст в однакових за віком чоловічих особинах що,
очевидно, є результатом формування статевих продуктів.
Для кобальту характерно більш значне накопичення у раковинах молюсків в
порівнянні з тканинами. У перлівниці та беззубки спостерігається збільшення кількості
кобальту в раковинах з віком. Для дрейсени характерне збільшення кількості металу до
третього року життя. В подальшим кількість зменшується.
Сполуки марганцю здатні накопичуватись у донних відкладах в кількостях, що на
кілька порядків перевищують їх вміст в ґрунтах до затоплення. Акумуляція в донних
відкладах та рухливість сполук марганцю створюють передумови для вторинного
забруднення водойм та накопичення елементу в організмах фільтраторів в індикаторних
кількостях [8]. Найбільший вміст марганцю характерний для перлівниці. Значна частина
його накопичується в тілі молюска, збільшуючись з віком. Раковини також здатні
накопичувати марганець з віком, але в менших кількостях. В меншій мірі марганець здатний
накопичуватись в тканинах дрейсени, хоча тенденція до збільшення його вмісту з віком
зберігається. В раковинах вміст металу протягом життя залишається сталим. У беззубки
спостерігається зменшення вмісту марганцю з віком. Визначення вмісту хрому в тілах та
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черепашках двостулкових молюсків вказує на переважаюче накопичення його в раковинах.
Вміст та характер його розподілу характерний для всіх досліджуваних організмів. Дещо
більше хром накопичується в раковинах та м’яких частинах перлівниці в порівнянні з
іншими організмами. Дані, щодо вмісту важких металів в організмах двостулкових молюсків
Dreissena bugensis, Unio tumidus та Anodonta piscinalis зображено в таблиці 1.
ВИСНОВКИ
1. Двостулкові молюски Дністровського водосховища здатні накопичувати сполуки важких
металів в кількостях, що значно перевищують їх вміст у воді, підтверджуючи ефект
біологічного накопичення;
2. Характер накопичення сполук важких металів в організмах двостулкових молюсків
Дністровського водосховища має певні закономірності, що дає можливість
використовувати їх в ролі біоіндикаторів;
3. Завдяки великій фільтраційній активності, двостулкові молюски здатні зв’язувати
сполуки важких металів, виключаючи їх з подальшого обміну та виконуючи роль
природних фільтраторів;
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Таблиця 1
Вміст Zn, Cu, Fe, Cd, Ni, Co, Mn, Cr у двостулкових молюсках Dreissena bugensis,
Unio tumidus та Anodonta piscinalis Дністровського водосховища
(в мг/кг сухої речовини, M±m, n=10))
Вид, вік
(роки)

Аналізован
а частина

Zn

Cu

Fe

Cd

Ni

Co

Mn

Cr

Dreissena
bugensis, 1

тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка
тіло
черепашка

62,4±2,8
57,5±2,4
88,6±5,4
52,5±3,1
150,2±8,2
42,5±1,7
193,0±9,1
52,5±2,7
217,0±5,4
52,5±4,2
277,0±7,2
42,0±2,1
83,1±3,4
14,2±0,4
102,3±3,2
14,9±0,4
193,0±2,8
19,2±0,3
208,0±5,4
21, 5±0,5
270,0±4,6
23,0±0,6
308,0±5,2
24,4±0,4
56,5±2,4
21,2±2,1
77,4±2,8
23,5±2,2
94,2±1,8
22,0±0,8
102,7±2,5
21,5±1,2
148,0±5,1
21,5±1,8
107,0±3,2
17,5±0,9

8,5±0,2
12,8±0,7
10,5±0,1
9,5±,4
12,0±0,2
8,0±0,2
11,5±0,1
8,5±0,2
19,0±0,3
10,5±1,1
19,5±0,2
9,0±0,2
5,6±0,2
7,2±0,1
8,2±0,3
7,7±0,1
8,7±0,2
8,0±0,2
11,5±0,3
8,5±0,2
11,8±0,3
9,0±0,2
9,0±0,2
10,8±0,3
5,4±1,11
8,5±1,2
6,0±0,12
10,0±1,21
6,8±0,2
9,0±0,22
7,2±0,12
9,0±0,21
8,5±0,14
7,8±0,11
6,5±0,09
8,5±0,12

435,0±5,6
16,8±0,8
358,0±4,2
18,5±0,4
350,0±3,6
19,0±0,2
340,0±2,8
20,0±1,1
340,0±3,8
25,0±1,2
340,5±5,5
22,5±0,6
381,0±4,3
8,2±0,3
256,5±2,5
5,4±0,2
402,1±5,7
4,9±0,1
425,0±4,3
5,5±0,1
390,0±2,8
7,3±0,2
685,0±6,1
4,6±2,1
164,5±3,2
5,6±0,12
178,3±4,1
7,3±0,08
202,6±3,8
5,5±0,06
234,8±5,1
5, 5±0,08
262,0±4,2
10,4±1,12
295,0±2,8
4,8±0,09

8,5±0,3
6,5±0,2
9,5±0,7
7,5±0,5
9,5±0,2
7,5±0,2
11,0±0,4
8,2±0,3
12,0±0,6
8,5±0,1
13,5±0,4
8,5±0,2
1,1±0,01
4,0±0,1
2,0±0,01
4,2±0,12
2,3±0,01
5,6±0,21
2,7±0,2
7,5±0,2
9,0±0,12
7,5±0,24
15,0±0,2
8,0±0,21
0,8±0,03
6,2±0,42
1,2±0,02
7,0±1,21
1,3±0,01
7,0±0,65
1,6±0,02
7,5±0,60
2,5±0,01
7,5±0,63
2,5±0,01
7,5±0,26

37,5±2,2
37,5±2,1
39,5±3,1
38,8±2,2
37,5±1,8
34,5±2,3
17,5±0,8
35,5±5,1
22,5±0,6
37,0±2,1
22,5±3,0
34,5±2,1
10,0±0,12
28,3±2,1
12,3±0,12
26,2±2,0
15,5±0,20
28,6±1,9
10,5±0,22
29,0±2,0
16,5±0,21
32,5±2,1
12,0±0,09
32,5±2,2
6,8±1,12
27,0±2,0
6,4±0,10
27,5±2,3
8,7±0,15
28,0±2,2
9,5±0,09
29,0±3,1
9,5±1,31
27,5±2,0
9,5±2,0
28,0±1,8

<0,5
17,8±0,3
<0,5
20,2±0,4
<0,5
22,0±1,1
<0,5
20,0±0,6
0,5
18,0±0,2
<0,5
16,8±0,4
<0,5
22,8±2,1
<0,5
18,3±0,9
2,0±
22,1±1,5
3,2±
24,8±1,5
<0,5
24,0±1,4
<0,5
21,3±1,2
<0,5
5,2±0,18
<0,5
10,2±0,12
<0,5
24,0±1,0
<0,5
24,8±1,10
<0,5
25,2±1,12
<0,5
24,0±1,10

85,5±3,5
54,2±2,0
108,0±4,1
48,5±2,1
108,5±5,2
40,4±,0,9
108,5±8,6
35,0±2,3
138,0±5,4
34,5±2,2
203,3±4,8
31,0±1,8
258,3±5,2
25,5±1,1
284,0±4,3
14,8±1,2
321,0±6,0
14,3±2,0
338,0±5,4
15,3±2,1
638,0±5,6
16,0±2,0
713,0±7,8
27,5±2,5
207,4±7,6
26,4±2,1
224,5±5,4
27,5±2,2
207,6±6,2
28,0±2,0
190,2±6,8
15,5±1,8
158,0±5,1
38,0±3,1
108,0±3,4
29,0±2,8

<2,5
105,0±4,2
<2,5
115,0±5,1
<2,5
117,0±6,1
<2,5
100,0±3,8
<2,5
112,0±4,2
<2,5
115,0±4,6
2,5±0,01
62,0±2,2
2,5±0,01
54,0±2,0
5,0±0,02
134,0±2,8
17,5±4,2
155,0±2,5
2,5±0,01
88,0±0,8
2,5±0,01
142,0±1,3
<2,5
140,0±5,5
<2,5
145,0±3,1
<2,5
138,0±2,8
<2,5
155,0±5,4
<2,5
138,0±3,2
<2,5
125,0±2,5

Dreissena
bugensis, 2
Dreissena
bugensis, 3
Dreissena
bugensis, 4
Dreissena
bugensis, 5
Dreissena
bugensis, 6
Unio
tumidus, 1
Unio
tumidus, 2
Unio
tumidus, 3
Unio
tumidus, 4
Unio
tumidus, 5
Unio
tumidus, 6
Anodonta
piscinalis, 1
Anodonta
piscinalis, 2
Anodonta
piscinalis, 3
Anodonta
piscinalis, 4
Anodonta
piscinalis, 5
Anodonta
piscinalis, 6
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ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ПОЛІСЬКОЇ ПІДПРОВІНЦІЇ
ЗОНИ МІШАНИХ ЛІСІВ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ БРАУН-БЛАНКЕ
Коніщук В.В.
Інститут агроекології і природокористування НААН України
Ecological association «West Polissia – Wetland»
konishchuk_vasyl@ukr.net
Питання типології і класифікації рослинності лісових регіонів, зокрема Полісся,
особливо актуальні в умовах глобальних змін навколишнього природного середовища з
метою оптимізації раціонального природокористування у сільському, лісовому
господарствах, а також для фундаментальних наукових основ дослідження закономірностей
розвитку флори, фітоценозів, екосистем рівня біогеоценозів. Поліська низовина знаходиться
в центрі Східно-Європейської рівнини, її площа становить близько 300 тис. км2 із
абсолютними висотами від 89 м (гирло р. Десна) до 316 м (Словечансько-Овруцький кряж).
Поліський трансграничний регіон у межах Польщі (Люблінське Полісся), Білорусії
(Брестське, Прип’ятське, Загородьє, Мозирське, Гомельське Полісся), України (Волинське,
Житомиське, Київське, Ченігівське, Новгород-Сіверське Полісся), Росії (БрянськоЖиздринське, Орловсько-Калузьке Полісся) є одним з найбільш заліснених (в окремих
районах до 70%) і заболочених (до 20%) у Європі. На підставі власних експедиційних
досліджень, уніфікації матеріалів запропоновано регіон Полісся розглядати комплексно, а не
за адмінпринципом. Уточнена межа Полісся проходить лінією Люблін – Брест – Слуцьк –
Рогачів – Гомель – Брянськ – Перемишль – Болхов – Карачев – Глухів – Ніжин – Київ –
Житомир – Новград-Волинський – Рівне – Луцьк – Хелм. Доведено чіткі відмінності між
Західним, Центральним, Східним Поліссям на підставі едафічно-флористичних, геологогеоморфологічних, ландшафтно-екологічних факторів. Західне Полісся – один з найбільш
заліснених, заболочених регіонів, з неглибоким заляганням крейди під флювіо-гляціальними
піщаними відкладами в межах Волино-Подільської тектонічної плити. На пологих
алювіальних, зандрових рівнинах сформувалась типова бореальна лісова (Vaccinio-Piceenion,
Pino-Ledion, ін.) і водно-болотна (Caricion lasiocarpae, Sphagnion medii, ін.) рослинність з
центрально-європейськими
рисами
на
дерново-підзолистих,
торфових
ґрунтах.
Найпоширеніші соснові ліси, заплавні луки, мезотрофні болота. Центральне Полісся
вирізняється геолого-тектонічною структурою в межах Українського кристалічного щита,
специфічною є петрофільна рослинність (Asplenietea trichomanis). Придніпровська частина
має більш помірно-теплий, вологий мікроклімат. Тут зростає участь дубово-соснових,
грабово-дубових лісів, оліготрофних боліт. Східне Полісся в окремих частинах має ознаки
Середньо-Руської височини із ярами, балками, лесовими опіллями. Представлена лучна
рослинність із елементами лісостепової, ксерофітної флори (Festucion pratensis, Koelerion
glaucae, ін.), відмічаються байрачні ліси, колки (березняки), чагарники і заплавні вербняки.
Ґрунти переважно дерново-підзолисті, рідше лучні, торфоболотні в річкових долинах, сірі
лісові, лесові лише диз’юнктивно.
У лісовому господарстві застосовують класичну типологію лісорослинних умов із
врахуванням едафотопу, гігротопу, трофотопу. Вітчизняна геоботанічна школа тривалий
період впроваджувала класифікацію рослинності за домінантним принципом. В Україні,
власне на Поліссі, лише з початку ХХІ ст. розвивається еколого-флористичний підхід
класифікації фітоценозів за методом Браун-Бланке [1], на відміну від Західної Європи [2,3].
Вперше на підставі фітоценотичних даних із урахуванням фізико-географічних умов
укладено схему еколого-геоботанічного районування Полісся (рис. 1). Виділені ландшафтні
елементи та їх межі чітко корелюють із центрами біорізноманіття екомережі, лісовими і
торфово-болотними районами (рис. 2-4). Виділено кілька провізорно нових фітоасоціацій
(після назви ценозу зазначено автор – Konishchuk) (див. табл. 1).
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Рис. 1. Еколого-геоботанічне районування Поліської підпровінції
Область Західне Полісся: райони: 1 – Кржна-Бузький, 2 – Вепш-Влодавський, 3 – Хелмський, 4 –
Мухавець-Бузький, 5 – Загородський, 6 – Ясельдо-Слуцький, 7 – Світязький, 8 – Середньобузький, 9
– Верхньоприп’ятський, 10 – Вижівко-Турійський, 11 – Цирський, 12 – Стохід-Стирський, 13 –
Волиногрядовий, 14 – Верхньотуріє-Стохідський, 15 – Цуманський, 16 – Стир-Горинський, 17 –
Середньоприп’ятський, 18 – Ольманський, 19 – Горинь-Слуцький. Область Центральне Полісся:
райони: 20 – Слуцько-Березинський, 21 – Березинсько-Дніпровський, 22 – Мозирогрядовий, 23 –
Словечансько-Овруцький, 24 –Верхньоубортський, 25 – Уборть-Прип’ятський, 26 – Ужський, 27 –
Прип’ять-Дніпровський, 28 – Тетерівський, 29 – Здвиж-Ірпінський, 30 – Київське водосховище.
Область Східне Полісся: райони: 31 – Дніпровсько-Созький, 32 – Дніпровсько-Деснянський, 33 –
Деснянсько-Білоуський, 34 – Сновсько-Убідський, 35 – Середньодеснянський, 36 – ОстерськоСмолянський, 37 – Сеймсько-Знобівський, 38 – Нерусо-Деснянський, 39 – Навля-Деснянський, 40 –
Снежить-Деснянський, 41 – Витебть-Жиздренський.

Рис. 2. Екомережа Поліської підпровінції на макрорівні
Ядра біорізноманіття: 1 – Західне Полісся, 2 – Верхня Прип’ять, 3 – Басейн Ясельди, 4 – Цуманська
Пуща, 5 – Середня Прип’ять, 6 – Ольманські болота, 7 – Надслучанський регіон, 8 – Південне
Полісся, 9 - Словечанський кряж, 10 – Мозирська гряда, 11 – Північне Полісся, 12 – Київське
водосховище, 13 – Східне Полісся. Екокоридори: I – Західно-Бузький, II – Прип’ятський, III –
Дніпровський, IV – Деснянський, V – Витебть-Жиздринський
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Рис. 3. Еколого-флористичне районування лісів Поліської підпровінції
I – Західнобузький, II – Північно-західний, III – Прип’ятський, IV – Південно-західний, V –
Північно-Волинський, VI – Північно-центральний, VII – Прип’ять-Дніпровський, VIII –
Південно-центральний, IX – Північно-східний, X – Південно-східний район.

Рис. 4. Торфово-болотне районування Поліської підпровінції
Область Західне Полісся, райони: I – Західнобузький, II – Верхньоприп’ятський, III –
Середньоприп’ятський, IV – Північно-західний, V – Південно-західний, VI – Ольманський.
Область Центральне Полісся, райони: VII – Північно-центральний, VIII – Південноцентральний, IX – Убортський, X – Прип’ять-Дніпровський. Область Східне Полісся,
райони: XI – Північно-східний, XII – Південно-східний, XIII – Витебть-Жиздринський.
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Таблиця 1

Продромус фітоценозів Поліської підпровінції зони мішаних лісів за
еколого-флористичною класифікацією Браун-Бланке
СИНТАКСОНИ: клас (Cl.), порядок (Ord.), союз (All.), асоціація (Ass.)
(Class, Order, Alliance, Association), латинська назва, перший автор опису і рік
ВОДНА РОСЛИННІСТЬ
Cl. CHARETEA Fukarek 1961
7. Ass. Nupharo lutei-Nymphaeetum albae Nowiński
Ord. Charetalia fragilis Sauer 1937
1930
All. Charion fragilis Sauer 1937
8. Ass. Nupharetum pumilae Oberdorfer 1953
1. Ass. Charetum asperae Corillion 1957
9. Ass. Nymphoidetum peltatae Allorge 1922
2. Ass. Charetum connivens Corillion 1957
10. Ass. Potametum natantis Soó 1927
3. Ass. Charetum contrariae Corillion 1957
11. Ass. Potameto natantis-Nymphaeetum candidae
4. Ass. Charetum delicatulae Doll 1989
Hejny 1978
5. Ass. Charetum fragilis Corillion 1949
12. Ass. Potameto-Nupharetum Müler 1960
6. Ass. Charetum hispidae Corillion 1957
13. Ass. Polygonetum amphibii Soó 1927
7. Ass. Charetum tomentosae Corillion 1957
14. Ass. Polygono-Potametum natantis Soó 1957
8. Ass. Charetum vulgaris Corillion 1957
15. Ass. Trapetum natantis Müller 1960
9. Ass. Lychnothamnetum barbati Gołdyn 1984
16. Ass. Trapo-Nymphoidetum peltatae Oberdorfer
Ord. Nitelletalia flexilis Krausch 1969
1957
All. Nitellion flexillis Corillion 1957
All. Magnopotamion Vollmar 1947
10. Ass. Nitelletum gracillis Corillion 1957
17. Ass. Potametum acutifolii Segal 1961
11. Ass. Nitelletum flexilis Corillion 1957
18. Ass. Potametum alpini Braun-Blanquet 1949
Cl. LEMNETEA MINORIS Tüxen 1955
19. Ass. Potametum compressi Tomaszewicz 1978
Ord. Lemnetalia minoris Tüxen 1955
20. Ass. Potametum friesi Tomaszewicz 1978
All. Lemnion minoris Tüxen 1955
21. Ass. Potametum lucentis Hueck 1931
1. Ass. Callitricho-Lemnetum minoris Weber 1969
22. Ass. Potametum nodosi Soó 1960
2. Ass. Lemnetum gibbae Miyawaki 1960
23. Ass. Potametum perfoliati Koch 1926
3. Ass. Lemnetum minoris Soó 1927
24. Ass. Potameto perfoliati-Vallisnerietum spiralis
4. Ass. Lemno minoris-Spirodeletum polyrrhizae Koch 1954 Losev 1987
5. Ass. Lemno-Salvinietum natantis Migan 1960
All. Parvopotamion Vollmar 1947
25. Ass. Elodeetum canadensis Eggler 1933
6. Ass. Lemnetum trisulcae Knapp 1962
26. Ass. Myriophylletum alterniflori Chouard 1924
7. Ass. Riccietum fluitantis Slavnić 1956
27. Ass. Myriophyllo-Potametum Soó 1934
8. Ass. Ricciocarpetum natantis Tüxen 1954
28. Ass. Myriophylletum spicati Soó 1927
9. Ass. Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae Slavnić 1956
29. Ass. Myriophylletum verticillati Soó 1927
10. Ass. Spirodeletum polyrrhizae Kelhofer 1915
30. Ass. Najadetum marinae Oberdorfer 1957
11. Ass. Wolffietum arrhizae Bennema 1943
31. Ass. Potametum crispi Soó 1927
12. Ass. Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 1943
32. Ass. Potametum filiformis Koch 1926
Ord. Hydrocharietalia Rübel 1933
All. Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933
33. Ass. Potametum graminei Koch 1926
13. Ass. Ceratophyllo-Hydrocharitetum Pop 1962
34. Ass. Potametum obtusifolii Sauer 1937
14. Ass. Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langendonck
35. Ass. Potametum pectinati Carstensen 1955
1935
36. Ass. Potametum pectinato-perfoliati Den Hartog
15. Ass. Hydrocharito-Stratiotetum aloidis Van
1964
Langendonck 1935
37. Ass. Potametum polygonifolii Segal 1965
16. Ass. Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae Oberdorfer
38. Ass. Potametum pusillus Koch 1926
1957
39. Ass. Potametum trichoidis Freitag 1958
17. Ass. Polygono-Stratiotetum aloidis Slavnić 1956
40. Ass. Potameto-Zannichellietum palustris Koch
18. Ass. Salvinio-Hydrocharitetum morsus-ranae Oberdorfer 1926
1957
41. Ass. Potamo-Najadetum marinae Horvatić 1933
19. Ass. Sparganio minimi-Hydrocharitetum morsus-ranae
42. Ass. Zannichellietum palustris Lang 1967
Konishchuk 2003
All. Ceratophyllion demersi Den Hartog 1964
43. Ass. Ceratophylletum demersi Soó 1927
20. Ass. Stratiotetum aloidis Nowiński 1930
44. Ass. Ceratophylletum submersi Soó 1928
Ord. Lemno-Utricularietalia Passarge 1978
All. Utricularion vulgaris Passarge 1964
Ord. Callitricho-Batrachietalia Passarge 1978
21. Ass. Aldrovandetum vesiculosae Borhidi 1959
All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959
45. Ass. Ranunculetum fluitantis Allorge 1922
22. Ass. Fontinalietum antipyretici Kaiser 1926
46. Ass. Ranunculetum peltati Segal 1969
23. Ass. Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928
47. Ass. Ranunculo-Sietum erecto-submersi Roll 1939
24. Ass. Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi 1959
All. Ranunculion aquatilis Passarge 1964
Cl. POTAMETEA Klika 1941
Ord. Potametalia Koch 1926
48. Ass. Callitrichetum hermaphroditicae Husak 1986
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All. Hottonion Segal 1964
49. Ass. Callitrichetum obtusangulae Seibert 1962
1. Ass. Hottonietum palustris Tüxen 1937
50. Ass. Ranunculetum aquatilis Gehu 1961
All. Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
51. Ass. Ranunculetum circinnati Segal 1965
2. Ass. Hydrocharito-Nymphoidetum peltatae Slavnić 1956
52. Ass. Ranunculetum divaricati Konishchuk 2012
3. Ass. Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926
53. Ass. Ranunculetum trichophylli Soó 1927
4. Ass. Nymphaeetum albae Vollmar 1947
54. Ass. Veronico becabungae-Callitrichetum
5. Ass. Nymphaeetum candidae Miljan 1958
stagnalis Oberdorfer 1957
6. Ass. Nupharetum luteae Neuhäuslová-Novotná 1965
ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНА, БОЛОТНА РОСЛИННІСТЬ
Cl. ISOËTO-LITTORELLETEA Braun-Blanquet 1937
4. Ass. Polygono-Bidentetum Koch 1926
Ord. Littorelletalia Koch 1926
5. Ass. Rumicetum maritimi Sissing 1946
All. Eleocharition acicularis Pietsch 1967
Cl. SCHEUCHZERIO-CARICETEA Nordhagen 1936
1. Ass. Eleocharietum acicularis Baumann 1911
Ord. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1933
2. Ass. Eleocharito aciculari-Marsileetum quadrifoliae
Pietsch 1967
All. Caricion lasiocarpae Osvald 1923
All. Isoëtion lacustris Nordhagen 1936
3. Ass. Isoëtum lacustris Nordhagen 1937
1. Ass. Caricetum chordorrhizae Paul 1941
All. Hydrocotylo-Baldelion Tüxen 1972
2. Ass. Caricetum chordorrhizo-lasiocarpae Vanden
4. Ass. Hydrocotyletum vulgaris Konishchuk 2012
Berghen 1949
All. Lobelion Van den Berghen 1944
3. Ass. Caricetum diandrae Jonas 1932
5. Ass. Ranunculo-Juncetum bulbosi Nordhagen 1921
4. Ass. Caricetum heleonastes Paul 1941
Cl. ISOËTO-NANOJUNCETEA Braun-Blanquet 1943
5. Ass. Caricetum lasiocarpae Osvald 1923
Ord. Cyperetalia fusci Klika 1935
6. Ass. Caricetum rostratae Rübel 1912
All. Nanocyperion flavescentis Koch 1929
7. Ass. Eriophoretum latifolii Brau-Blanquet 1943
1. Ass. Cypero-Limoselletum Oberdorfer 1951
8. Ass. Sphagno-Caricetum rostratae Fries 1913
2. Ass. Juncetum bufonii Felföldy 1942
All. Rhynchosporion albae Koch 1926
All. Radiolion linoidis Rivas 1961
9. Ass. Calletum palustris Osvald 1923
3. Ass. Hyperico humifusi-Spergularietum rubrae Wojcik
10. Ass. Caricetum limosae Braun-Blanquet 1921
1968
11. Ass. Drepanocladetum Trass 1963
Cl. UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS Den
12. Ass. Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae
Hartog 1964
Allorge 1926
Ord. Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1964
13. Ass. Drosero rotundifoliae-Lycopodielletum
All. Sphagno-Utricularion Müller 1960
Passarge 1999
1. Ass. Sphagno-Utricularietum intermediate Fijalkowski
14. Ass. Junco filiformis-Sphagnetum recurvi Osvald
1960
1923
2. Ass. Sphagno-Utricularietum minoris Fijalkowski 1960
15. Ass. Rhynchosporetum albae Osvald 1923
3. Ass. Sphagno-Aldrovandetum vesiculosae Konishchuk
16. Ass. Scheuchzerietum palustris Paul 1910
2003
17. Ass. Scorpidietum Du Rietz 1949
4. Ass. Scorpidio-Utricularietum minoris Müller 1960
18. Ass. Sphagno-Drepanocladetum Du Rietz 1954
5. Ass. Sparganietum minimi Schaaf 1925
19. Ass. Sphagno fallacis-Calletum palustris Passarge
6. Ass. Utricularietum minoris Konishchuk 2012
1999
Cl. PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika 1941
20. Ass. Sphagno fallaciае-palustris Passarge 1999
Ord. Phragmitetalia Koch 1926
21. Ass. Sphagno fallacis-Phragmitetum australis
All. Phragmition Koch 1926
Jeschke 1961
1. Ass. Acoretum calami Eggler 1933
22. Ass. Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii
2. Ass. Phalaridetum arundinaceae Koch 1926
Hueck 1925
3. Ass. Phragmitetum australis Koch 1926
23. Ass. Sphagno-Juncetum effusi Dziubałtowski 1928
4. Ass. Scirpetum lacustris Schmale 1939
Ord. Caricetalia fuscae Koch 1926
5. Ass. Scirpetum maritimi Braun-Blanquet 1931
All. Caricion fuscae Koch 1926
6. Ass. Scirpetum sylvatici Ralski 1931
24. Ass. Calamagrostietum canescentis Simon 1960
7. Ass. Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper 1957
25. Ass. Calamagrostietum neglectae Steffen 1931
8. Ass. Typhetum angustifoliae Allorge 1922
26. Ass. Caricetum nigrae Braun-Blanquet 1915
9. Ass. Typhetum angustifoliae-latifoliae Eggler 1933
27. Ass. Caricetum remotae Kästner 1941
10. Ass. Typhetum latifoliae Soó 1927
28. Ass. Carici canescentis-Agrostietum caninae
11. Ass. Typhetum laxmannii Nedelcu 1968
Tüxen 1937
Ord. Magnocaricetalia Pignatti 1953
29. Ass. Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1934
All. Magnocaricion Koch 1926
30. Ass. Comaro palustris-Juncetum effusi Passarge
12. Ass. Caricetum acutiformis Eggler 1933
1999
13. Ass. Caricetum appropinquate Koch 1926
31. Ass. Menyantho trifoliatae-Caricetum lasiocarpae
14. Ass. Caricetum buxbaumii Issler 1932
Julve 1993
15. Ass. Caricetum elatae Koch 1926
32. Ass. Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis
16. Ass. Caricetum gracilis Almquist 1929
Waren 1926
17. Ass. Caricetum paniculatae Wangerin 1916
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18. Ass. Caricetum ripariae Soó 1928
19. Ass. Caricetum rostratae Rübel 1912
20. Ass. Caricetum vesicariae Braun-Blanquet 1926
21. Ass. Caricetum vulpinae Nowinski 1928
22. Ass. Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer 1942
23. Ass. Cladietum marisci Allorge 1922
Ord. Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953
All. Glycerio-Sparganion Braun-Blanquet 1942
24. Ass. Glycerietum fluitantis Nowiński 1928
25. Ass. Glycerietum maximae Allorge 1922
26. Ass. Glycerio-Sparganietum erecti Philippi 1973
27. Ass. Sparganietum erecti Roll 1938
28. Ass. Sagitario-Sparganietum emersi Tüxen 1953
All. Oenanthion aquaticae Hejný 1959
29. Ass. Butometum umbellati Konczak 1968
30. Ass. Butomo-Sagittarietum sagittifoliae Losev 1988
31. Ass. Butomo-Alismatatum plantaginis-aquaticae Slavnić
1948
32. Ass. Eleocharietum palustris Schennikov 1919
33. Ass. Equisetetum limosi Steffen 1931
34. Ass. Glycerio fluitans-Oenanthetum aquaticae Eggler
1933
35. Ass. Hippuridetum vulgaris Passerge 1955
36. Ass. Iridetum pseudacori Eggler 1933
37. Ass. Oenanthetum aquaticae Soó 1927
38. Ass. Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae Soó
1928
Cl. BIDENTETEA TRIPARTITI Tüxen 1950
Ord. Bidentalia tripartiti Braun-Blanquet 1943
All. Bidention tripartitae Nordhagen 1940
1. Ass. Bidendetum cernuae Slavnic 1947
2. Catabroso-Polygonetum Lohmeyer 1942
3. Ass. Leersio-Bidentetum Koch 1926

33. Ass. Parnassio palustris-Caricetum fuscae
Oberdorfer 1957
34. Ass. Sphagno-Caricetum dioicae Gillet 1982
All. Caricion davallianae Klika 1934
35. Ass. Caricetum davallianae Dutoit 1924
36. Ass. Orchido-Schoenetum nigricantis Oberdorfer
1957
37. Ass. Schoenetum ferrugineus Fijalkowsky 1960
38. Ass. Tofieldietum Preising 1949
39. Ass. Valeriano-Caricetum flavae Pawłowski 1949
Cl. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Braun-Blanquet
1943
Ord. Sphagnetalia magellanici Pawłowski 1928
All. Sphagnion medii Kästner 1933
1. Ass. Andromedo polifoliae-Sphagnetum
magellanici Bogdanowskaya-Gienef 1928
2. Ass. Chamaedaphno calyculati-Sphagnetum
Konishchuk 2009
3. Ass. Dactylorhizo incarnatae-Sphagnetum
Konishchuk 2009
4. Ass. Dactylorhizo majalis-Sphagnetum Konishchuk
2009
5. Ass. Drosero-Sphagnetum Konishchuk 2009
6. Ass. Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris Hueck
1931
7. Ass. Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi
Hueck 1925
8. Ass. Hammarbyo paludosae-Sphagnetum
Konishchuk 2009
9. Ass. Ledo-Sphagnetum fusci Du Rietz 1921
10. Ass. Ledo-Sphagnetum magellanici Sucopp 1959
11. Ass. Oxycocco microcarpi-Polytrichetum
Konishchuk 2009
12. Ass. Oxycocco palustri-Sphagnetum Konishchuk
2009
13. Ass. Sphagnetum magellanici Malcuit 1929
ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ
Cl. MOLINIO-ARRHENTHERETEA Tüxen 1937
25. Ass. Potentilletum anserinae Rapaics 1927
Ord. Molinietalia caeruleae Koch 1926
Ass. Potentillo-Festucetum arundinaceae Tüxen 1933
All. Molinion coeruleae Koch 1926
26. Ass. Blysmo-Juncetum compressi Tüxen 1950
1. Ass. Caricetum paniceae Smarda 1951
Ord. Arrhenatheretalia Pawłowski 1928
All. Arrhenatherion Braun-Blanquet 1925
2. Ass. Junco-Molinietum Tüxen 1937
27. Ass. Anthoxantho-Agrostietum tenuis Sillinger
3. Ass. Molinietum caeruleae Koch 1926
1933
All. Deschampsion caespitosae Horvatic 1930
4. Ass. Deschampsietum caespitosae Klika 1925
28. Ass. Arrhenatheretum elatioris Braun-Blanquet
5. Ass. Agrostio tenui-Deschampsietum caespitosae Shelyag- 1925
Sosonko 1985
All. Cynosurion cristati Tüxen 1943
29. Ass. Cynosuretum cristati Jurko 1969
All. Filipendulion ulmariae Segal 1966
6. Ass. Caricetum caespitosae Klika 1941
30. Ass. Lolio-Cynosuretum Tüxen 1937
7. Ass. Filipendulo-Geranietum Koch 1926
31. Ass. Trifolietum repentis Shvergunova 1984
8. Ass. Lysimachio-Filipenduletum Balatova-Tulackova
All. Festucion pratensis Sipaylova 1985
32. Ass. Festucetum pratensis Soó 1938
1978
33. Ass. Festucetum rubrae Domin 1923
9. Ass. Valeriano-Filipenduletum Sissingh 1946
34. Ass. Poetum pratensis Stepanovich 1997
10. Ass. Veronico longifolie-Euphorbietum palustris Kornas
All. Agrostion vinealis Sipaylova 1985
1963
35. Ass. Poetum angustifoliae Domin 1943
All. Calthion palustris Tüxen 1936
11. Ass. Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 1937
36. Ass. Koelerion-Agrostietum vinealis Sipaylova
12. Ass. Caricetum cespitosae Steffen 1931
1985
13. Ass. Cirsio palustris-Juncetum effusi Gallandat 1982
37. Ass. Agrostietum vinealis-tenuis Shelyag-Sosonko
14. Ass. Crepido paludosae-Juncetum acutiflori Oberdorfer
1986
1957
38. Ass. Agrostio vinealis-Calamagrostietum epigeios
15. Ass. Epilobio-Juncetum effusi Oberdorfer 1957
Shelyag-Sosonko 1986
16. Ass. Sanguisorbo-Polygonetum bistortae Balatova39. Ass. Festuco valesiacae-Agrostietum vinealis

138

Shelyag-Sosonko 1985
Cl. TRIFOLIO-GERANIETEA Müller 1962
Ord. Origanetalia Müller 1962
All. Trifolion medii Müller 1962
1. Ass. Coroniletum variae Fijalkowski 1991
2. Ass. Cruciato-Melampyretum nemorosi Passarge
1979
3. Ass. Lathyro montani-Melampyretum nemorosi
Passarge 1967
4. Ass. Trifolio-Melampyretum nemorosi Passarge
1967
5. Ass. Veronico officinalis-Hieracietum murorum
Klauck 1992
6. Ass. Vicio cassubicae-Trifolietum Tüxen 1962
ЧАГАРНИКОВА, ЧАГАРНИЧКОВА, ПУСТИЩНА, СКЕЛЬНА РОСЛИННІСТЬ
Cl. RHAMNO-PRUNETEA Rivas 1961
11. Ass. Vincetoxico hirundinarii-Rumicetum
Ord. Prunetalia Tüxen 1952
acetosellae Didukh 1998
All. Prunion spinosae Soó 1950
All. Sedo-Scleranthion Braun-Blanquet 1955
1. Ass. Carpino-Prunetum Tüxen 1928
12. Ass. Calamagrostidetum epigeios Domin 1929
2. Ass. Ulmetum campestris Fijalkowski 1964
13. Ass. Sedo-Peucedanetum oreoselini Brzeg 1988
Cl. SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
14. Ass. Sedetum acri Konishchuk 2012
Ord. Salicetalia auritae Doing 1962
15. Ass. Jovibarbetum soboliferi Konishchuk 2012
All. Salicion cinereae Passarge 1961
Cl. NARDO-CALLUNETEA Preising 1949
1. Ass. Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961
Ord. Nardetalia strictae Preising 1949
All. Nardion strictae Braun-Blanquet 1926
2. Ass. Frangulo alni-Salicetum auritae Tüxen 1937
1. Ass. Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959
3. Ass. Frangulo alni-Salicetum cinereae Graebner 1931
2. Ass. Campanulo rotundifoliae-Nardetum strictae
4. Ass. Salicetum pentandro-cinereae Almq. 1929
Béguin 1985
Ord. Salicetalia purpureae Moor 1958
All. Salicion triandrae Müller 1958
3. Ass. Carici nigrae-Nardetum strictae Passarge
5. Ass. Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952
1964
6. Ass. Salicetum triandro-viminalis Lohmeyer 1952
4. Ass. Nardetum strictae Domin 1923
All. Salicion albae Soó 1930
All. Violion caninae Schwickerath 1944
7. Ass. Populetum albae Braun-Blanquet 1931
5. Ass. Arctostaphylo-Callunetum Preising 1940
8. Ass. Salicetum albae Issler 1926
6. Ass. Calluno vulgaris-Vaccinietum vitis-idaeae
9. Ass. Salicetum albo-fragilis Tüxen 1955
Büker 1942
10. Ass. Salicetum fragilis Passarge 1957
7. Ass. Cladonio-Callunetum Juraszek 1928
Cl. KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA
8. Ass. Nardo-Juncetum squarrosi Nordhagen 1920
CANESCENTIS Klika 1941
9. Ass. Thymo-Festucetum ovinae Görs 1968
Ord. Corynephoretalia canescentis Klika 1934
10. Ass. Juncetum squarrosi Nordhagen 1922
All. Corynephorion canescentis Klika 1934
11. Ass. Vilio caninae-Nardetum strictae Jeschke
1. Ass. Corynephoretum canescentis Juraszek 1928
1966
2. Ass. Corynephoro-Silenetum tataricae Libbert 1931
Cl. ASPLENIETEA TRICHOMANIS Braun-Blanquet
1934
3. Ass. Diantho-Armerietum elongatae Krausch 1959
Ord. Potentilletalia caulescentis Braun-Blanquet 1926
4. Ass. Festuco rubrae-Genistetum sagittalis Issler 1929
All. Cystoperidion Nordhagen 1936
5. Ass. Helichryso-Jasionetum Libbert 1940
1. Ass. Asplenio-Cystoperidetum fragilis Oberdorfer
Ass. Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis Tüxen
1936
1928
Ord. Androsacetalia vandelii Braun-Blanquet 1934
6. Ass. Thymetum pulegioido-serpylli Konishchuk 2003
All. Hypno-Polypodion vulgarae Mucina 1993
7. Ass. Vicio lathyroidis-Potentillion argentae Brzeg 1996
2. Ass. Asplenio-Polypodietum Firbas 1924
All. Koelerion glaucae Volk 1931
8. Ass. Sileno otites-Festucetum Libb. 1933
3. Ass. Hypno-Polypodietum Jurco 1963
9. Ass. Festuco psammophilae-Koelerietum Klika 1931
All. Asplenion septentrionalis Gams 1927
4. Ass. Asplenietum septentrionalis Schwickerath
Ord. Sedo-Scleranthetalia Braun-Blanquet 1955
All. Arabidopsion thalianae Passarge 1964
1944
10. Ass. Sempervivo ruthenici-Sedetum ruprechtii Didukh
5. Ass. Asplenio trichomanes-Poetum nemoralis
1998
Boscain 1970
ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ
Cl. ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanquet 1943
15. Ass. Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
Ord. Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
pubescentis Czerw. 1972
All. Alnion glutinosae Malcuit 1929
16. Ass. Sphagno-Betuletalia pubescentis Lohmeyer
1. Ass. Athyrio filicis-feminae-Alnetum glutinosae Passarge
1959
1968
Cl. QUERCO-FAGETEA Braun-Blanquet 1937
2. Ass. Alno glutinosae-Betuletum pubescentis Scamoni 1959 Ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928
Tulackova 1985
17. Ass. Trollio europaei-Cirsietum rivularis Oberdorfer
1957
18. Ass. Juncetum acutiflori Braun-Blanquet 1952
19. Ass. Juncetum effusi Pauca 1941
20. Ass. Juncetum inflexi Konishchuk 2012
All. Alopecurion pratensis Passarge 1964
21. Ass. Alopecuretum pratensis Regel 1925
22. Ass. Holcetum lanati Issler 1936
23. Ass. Poetum palustris Resmerita 1974
Ord. Agrostietalia stoloniferae Oberdorfer 1967
All. Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940
24. Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tüxen 1937

139

3. Ass. Carici elongatae-Alnetum Koch 1926
4. Ass. Irido-Alnetum Doing 1957
5. Ass. Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Gorn. 1975
All. Sphagno-Alnion glutinosae Passarge 1968
7. Ass. Sphagno-Alnetum glutinosae Lemée 1937
8. Ass. Thelypterideto-Alnetum Mörzer 1951
Cl. VACCINIO-PICEETEA ABIETIS Braun-Blanquet 1939
Ord. Vaccinio-Piceetalia Braun-Blanquet 1939
All. Vaccinio-Piceenion Braun-Blanquet 1939
1. Ass. Eu-Piceetum Cajander 1921
2. Ass. Hylocomieto-Piceetum Moor 1947
3. Ass. Sphagno-Piceetum Braun-Blanquet 1939
Ord. Cladonio-Vaccinietalia Kielb-Lund 1967
All. Dicrano-Pinion Libb. 1933
4. Ass. Cladonio-Pinetum Juraszek 1927
5. Ass. Dicrano-Pinetum Preisig 1942
6. Ass. Leucobryo-Pinetum Matuszkiewicz 1962
7. Ass. Molinio-Pinetum Matuszkiewicz 1973
8. Ass. Peucedano-Pinetum Matuszkiewicz 1962
9. Ass. Pteridio-Pinetum Juraszek 1927
10. Ass. Veronico incanae-Pinetum Bulokhov 2003
Ord. Vaccinietalia uliginosi Tüxen 1955
All. Pino-Ledion Tüxen 1955
11. Ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929
12. Ass. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert
1933
13. Ass. Pino-Ledetum sylvestris Tüxen 1955
All. Betulion pubescentis Lohmeyer 1955
14. Ass. Betuletum pubescentis Tüxen 1937

All. Carpinion betuli Issler 1931
1. Ass. Galeobdoloni lutei-Carpinetum betuli
Shevchyk 1996
2. Ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli Traczyk
1962
3. Ass. Stellario holosteae-Carpinetum betuli
Oberdorfer 1953
All. Querco roboris-Tilion cordatae Bulokhov 2003
4. Ass. Mercurialo perennis-Quercetum roboris
Bulokhov 2003
5. Ass. Stellario holosteae-Aceretum platanoidis
Bajrak 1997
6. Ass. Poo nemoralis-Tilietum cordatae Yakushenko
2004
All. Alno-Ulmion Braun-Blanquet 1948
7. Ass. Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926
8. Ass. Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942
9. Ass. Fraxino-Alnetum Matuszkiewicz 1952
10. Ass. Violo odoratae-Ulmetum minoris Weewers
1940
Cl. QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BraunBlanquet 1943
Ord. Pteridio-Quercetalia Scamoni 1959
All. Dicrano-Quercion Passarge 1963
1. Ass. Querco roboris-Pinetum Matuszkiewicz 1988
Ord. Quercetalia robori-petraeae Tüxen 1931
All. Convallario majali-Quercion robori Schevchyk
1996
2. Ass. Melico nutantis-Quercetum robori Shevchyk
1996
АНТРОПОГЕННА, РУДЕРАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ (класи)
Cl. Agropyretea intermedio-repentis Oberdorfer 1967, Cl. Artemisietea vulgaris Tüxen 1950,
Cl. Chenopodietea Braun-Blanquet 1952, Cl. Epilobietea angustifolii Tüxen 1950, Cl. Galio-Urticetea Passage 1967,
Cl. Plataginetea majoris Tüxen 1950, Cl. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas 1975, Cl. Robinietea Jurko 1980,
Cl. Secalietea Braun-Blanquet 1951, Cl. Stellarietea mediae Tüxen 1950, Cl. Urtico-Sambucetea Doing 1962

ВИСНОВКИ
Наукові дослідження з типізації, класифікації територій визначають заходи
збалансованого розвитку і охорони екосистем. Через дефрагментацію, строкатість
ландшафтів, сукцесії, нестійкі едифікаціні властивості спостерігається мінливість архетипів
(набір діагностичних ознак) синтаксонів, тому еколого-генетичний підхід у виділенні
різнотипних угруповань дає можливість прослідкувати тенденції змін рослинного покриву, а
також описати автохтонні фітоценози. Оскільки фітоавтотрофний блок із ектопічними
чинниками біосфери є визначальним у формуванні біогеоценозів, аналіз рослинності є
ключовим питанням екологічного аналізу природного комплексу. За еколого-флористичною
класифікацією Поліської підпровінції визначено, що водна рослинність представлена 3
класами з 89 асоціаціями, прибережно-водна і болотна – 7 класами з 109 асоціаціями, лучна –
2 класами з 45 асоціаціями, чагарникова, чагарничкова, пустищна, скельна – 5 класами з 43
асоціаціями, лісова – 4 класами з 36 асоціаціями, антропогенна, рудеральна – 11 класами
(див. табл. 1). Представлені синтаксони у перспективі можуть бути доповнені. Використання
базової інформації про корінні фітоценози сприятиме раціональному природокористуванню
у сільському, водному, лісовому господарствах транскордонного регіону Полісся.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОЩУВАННЯ ЖУРАВЛИНИ
ВЕЛИКОПЛІДНОЇ НА ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
Коновальчук В.К., Лавренюк Б.В.
Національный університет біоресурсів і природокористувания України
konovalchuk@twin.nauu.kiev.ua, lavrik_89@inbox.ru
Осушені болота та вироблені торфовища займають значні площі в Західному Поліссі
на території України, республіки Білорусь та Польщі. Через високу кислотність та малу
родючість ці землі мало використовуються, або й взагалі є непридатними для вирощування
сільськогосподарських культур. Через це торф'яні землі піддаються різним негативним
природним явищам та деградують, що в свою чергу не приносить ніякої користі державі, а
навпаки завдає збитків. Нами запропонований новий спосіб рекультивації вироблених
торфовищ і створення плантацій журавлини великоплідної, розглянуті перспективи та
переваги цього методу.
Внаслідок осушення боліт та добування торфу в Західному Поліссі поступово
збільшується площа кислих земель, які не використовуються у сільськогосподарському
виробництві та потребують рекультивації. На торфових землях часто спостерігаються
пожежі, прискорена мiнералiзацiя торфу, вітрова i водна ерозії та iншi негативні природні
явища [4]. Частина земель забруднена радіоактивними елементами після аварії на ЧАЕС
[5]. Такі землі є в зоні Західного Полісся в Україні, республіці Білорусь та Польщі. В Україні
найбільша площа земель після добування торфу знаходиться у Волинській, Рівненській та
Житомирській областях. За даними українських дослiдникiв площа торфорозробок на
01.01.81 становила 64.5 тис. га [2]. Частину цих земель, найбільш кислих i розташованих на
чистих від радіоактивного забруднення територіях, можна використати для створення
плантацій журавлини виликоплiдної.
Журавлина великоплідна (американська) Oxycoccus macrocarpus (Ait.) – нова
перспективна культура в умовах України. Плоди цих рослин мають цілющі лікувальнопрофілактичні властивості, використовуються для виробництва продуктів дитячого
харчування і користуються підвищеним попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Ягоди рослин багаті вітамінами, органічними кислотами, мікроелементами, пектинами та
іншими корисними органічними речовинами, які входять до складу продуктів дієтичного і
дитячого харчування. Журавлина великоплідна вологолюбний вид рослин і потребує
близького до поверхні рівня ґрунтових вод. Найкраще для її вирощування підходять
торфовища [4]. Журавлину великоплідну в Західному Поліссі почали вирощувати в кінці
минулого століття. Перші насадження журавлини великоплідної з’явилися на Україні в
Камінь-Каширському лісгоспі на Волині, пізніше - в Білорусії. На даний момент інформація
про наявність плантацій журавлини великоплідної на території Західного Полісся в Польщі
відсутня. Нині плантація біля с. Селище Брестської області в республіці Білорусь становить
84 га і є однією з найбільших в Європі [3]. В світі створено більше 200 сортів журавлини
великоплідної, які відрізняються терміном дозрівання та товарною цінністю. Журавлину
болотну через низьку продуктивність та складності під час збору врожаю майже не
використовують для створення сучасних промислових плантацій. Особливо привабливим і
економічно доцільним є напрямок вирощування журавлини на землях після проведення
рекультивації ділянок вироблених (відпрацьованих) родовищ торфу. Як показали наші
попередні дослідження такі землі в умовах Волинського Полісся України придатні для
створення плантацій і вирощування журавлини. В Західному Поліссі існує 3 основні напрями
рекультивації земель після добування торфу: під сільськогосподарські угіддя; для
лісорозведення; створення водойм і рибних господарств.
Нами запропонований новий екологічний напрямок використання та рекультивації
ділянок вироблених торфових родовищ – вирощування журавлини великоплідної. Нами були
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створені насадження і закладені дослідні ділянки журавлини на відпрацьованих торфовищах
у Рівненській (с. Вербівка) та Волинській (с. Секунь, с. Залаззя) областях. На вищезгаданих
ділянках було посаджено 10 сортів журавлини великоплідної, які відрізняються різним
періодом дозрівання, урожайністю, вмістом тих чи інших органічних речовин, стійкістю до
хвороб та шкідників [6]. Дослідні ділянки закладені на землях після добування торфу і
рекультивації. На ділянках залишено шар торфу товщиною не менше 0,5 м, що відповідає
вимогам для вирощування журавлини. Плодоношення журавлини наступає на 3-4-й рік після
посадки рослин. Середня врожайність журавлини становить 5-10 т/га. Окупність проекту
наступить через 2-3 роки з початку масового плодоношення.
Створені перші дослідні насадження цих культур у Волинській і Рівненській областях
України та в Брестській області республіки Білорусь показали перспективність цих культур
для вирощування в зоні Західного Полісся. В США ми бачили плантації, які плодоносять
більше 160 років, а середня урожайність журавлини на них становить близько 10-12 т/га [6].
Є ще одна важлива роль створених плантацій журавлини на вироблених ділянках
торфових родовищ - протипожежних бар’єрів на шляхах поширення торф’яних пожеж. В
Україні виникає величезна кількість пожеж на торфовищах, які щорічно потребують
значних витрат на їх тушіння і ліквідацію наслідків. Торф’яні пожежі продовжуються
місяцями, а іноді - роками. Вони приносять велику екологічну шкоду пов’язану із прямими
втратами, забрудненням навколишнього середовища та втратою здоров’я людей. За даними
МНС України лише за 2011 рік на території Волинської та Рівненської областей площа
торфових пожеж склала близько 237 га [7]. Величезні щорічні втрати запасів торфу і енергії
внаслідок пожеж на торфовищах ще сповна не підраховані.. Тобто Україна щорічно несе
колосальні загальні втрати від пожеж на торфовищах. Важливою задачею є не тільки
розробка нових методів гасіння пожеж на торфовищах, але і попереджувальні заходи для
запобігання виникнення та поширення пожеж. З цією метою були проведені обліки втрат і
пошкоджень насаджень журавлини великоплідної після пожеж на вироблених ділянках
торфових родовищ і дослідних ділянках журавлини біля с. Секунь (1998 р.) та с. Залаззя
(1996 р.) у Волинській області. Проведені аналізи результатів пожеж показали, що дослідні
ділянки покриті шаром піску 5-10 см після пройденої пожежі збереглися повністю [1].
Ділянки без шару піску були знищені вогнем повністю. Отже, запісковані ділянки журавлини
практично не пошкоджуються пожежами і є надійним бар’єром на шляху поширення
підземних пожеж на торф’яних землях.
Створення плантацій журавлини, як бар’єру на вироблених ділянках торфових
родовищ є перспективним профілактичним протипожежним заходом. Проти виникнення
пожеж та вітрової ерозії ці землі планується вкрити піском шаром 5-8 см, створити
насадження та підтримувати рівень ґрунтових вод близько до поверхні, що також виключить
негативний вплив господарської діяльності людей на прилеглі території природнозаповідного фонду. Це сприятиме також збереженню багатьох видів птахів і тварин боліт, бо
журавлина для них являється і кормом. Створені нами перші невеликі дослідні насадження
цих культур у Волинській і Рівненській областях показують нову перспективу раціонального
використання вироблених торфовищ та осушених торф’яних земель. Однак є питання, що
потребують подальшого вивчення, зокрема, не всі сорти журавлини встигають визріти до
початку збору ягід, потребують вивчення способи зберігання плодів.
Рекультивацію вироблених ділянок
проводити в 2 етапи:

для вирощування журавлини рекомендується

1-й етап - проведення технічної рекультивації ділянок відпрацьованих торфовищ для
вирощування журавлини (вирівнювання та покриття ділянки шаром піску 5-7 см, створення
окружної і проміжних дамб з канавами та шлюзів і водойм для поливу рослин).
2-й етап - створення плантацій журавлини, який включає будівництво поливних
систем, придбання та вирощування садивного матеріалу, посадку живців на ділянках,
142

придбання спеціальних машин, механізмів і добрив, догляд за рослинами, охорону
плантацій, збір урожаю та реалізація ягід.
В проведенні рекультивації відпрацьованих торфовищ зацікавлені місцеві жителі і
сільські Ради, бо виникаючі там пожежі роками продовжуються і створюють дуже
несприятливі умови для проживання людей. Внаслідок реалізації даної розробки
покращаться екологічні умови проживання та зайнятість людей в прилеглих селах. Органи
місцевої влади та жителі прилеглих сіл зацікавлені у освоєнні технології вирощування цих
нових ягідних культур. Сільські Ради виділяють землю для реалізації даного проекту.
Технології вирощування журавлини можуть бути використані і в інших областях країни, де
добувається багато торфу та є відпрацьовані торфовища.
Проведення рекультивації порушених земель має екологічне, природоохоронне і
соціальне значення. Визначити сумарний ефект від реалізації проекту в грошовому
еквіваленті досить складно, бо неможливо врахувати збитки від пожеж, вітрової і водної
ерозії, забруднення водоймищ і атмосфери продуктами розкладу торфу на осушених,
відпрацьованих торфовищах. Реалізація даної розробки сприятиме раціональному і
ефективному використанню відпрацьованих торфовищ, покращенню екологічних умов
проживання людей, розвитку журавлинництва та збільшенню зайнятості місцевого
населення на Поліссі України.
Проведені дослідження журавлини великоплідної в Західному Поліссі показують
екологічний і ефективний напрям використання цих земель та об’єднання зусиль у
проведенні сумісних дослідних робіт для вирішення виникаючих проблем. Створення
промислових плантацій в перспективі матиме соціальне значення - підвищиться зайнятість
місцевих жителів, які займатимуться вирощуванням і переробкою ягід журавлини.
На основі проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
1. В умовах Західного Полісся України є значні площі кислих торфових земель після
добування торфу, на яких після рекультивації можна вирощувати журавлину
великоплідну.
2. Насадження журавлини великоплідної вкриті шаром піску 5-7 см можуть слугувати
протипожежним бар’єром на шляху пожеж на вироблених торфовищах.
3. Вирощування журавлини на землях після добування торфу може об’єднати зусилля
виробників Західного Полісся з України, республіки Білорусь і Польщі для
ефективного та екологічного використання цих земель .
4. Проведення рекультивації порушених земель та створення плантацій журавлини
великоплідної може мати екологічне, природоохоронне і соціальне значення.
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ВНЕСОК МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ГРУПИ ПІДВОДНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ “ШЕЛЬФ”У ВИВЧЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
Костюк О.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
kostol@email.ua
Висвітлено діяльність студентської науково-дослідної групи підводних досліджень
„Шельф”, яка була створена у Львівському державному університету у 1975 р. з метою
проведення систематичних комплексних досліджень природи, культурних пам’яток та
екологічних проблем Українського Полісся (на прикладі Шацького поозер’я) та розробки
рекомендацій по їхній охороні та раціональному використанню. З 1976 по 1993 р.р. група
щоліта проводила комплексні експедиції на теренах північно-західного Полісся. У роботі
групи приймали участь студенти і викладачі біологічного, географічного, геологічного,
юридичного, історичного, філологічного та інших факультетів університету, а також
медичного інституту та інституту фізичної культури і вузів Київа, Луцька, Тернополя, ІваноФранківська та інших міст України і Радянського Союзу. Група рекомендувала створити
Шацький природний національний парк, що було зроблено у 1983 р.
Ключові слова: міжфакультетська студентська науково-дослідна група підводних досліджень
“Шельф”,Українське Полісся, Шацькі озера, Шацький природний національний парк.
За ініціативою студентів і викладачів геологічного та біологічного факультетів ЛДУ ім.
Ів. Франка у 1975 р. була створена міжфакультетська студентська науково-дослідна група
підводних досліджень “Шельф”, яка поставила перед собою завдання силами студентів і
співробітників університету та інших вузів Львова і регіону проводити систематичні
комплексні дослідження природи, культурних пам’яток та екологічних проблем Українського
Полісся (на прикладі Шацького поозер’я) з метою розробки рекомендацій по їхній охороні та
раціональному використанню. З 1976 по 1993 р/ р. група щоліта проводила комплексні
експедиції на теренах північно-західного Полісся. У роботі групи приймали участь студенти і
викладачі біологічного, географічного, геологічного, юридичного, історичного, філологічного
та інших факультетів університету, а також медичного інституту та інституту фізичної
культури і вузів Київа, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська та інших міст України і
Радянського Союзу.
Група виконала великий об’єм комплексних досліджень. Так геологічний загін детально
вивчив донні осадки більшості озер Шацької групи та Пн-З Полісся, у яких було вперше
виявлено цілу низку цінних та рідкісних мінералів, таких як топаз, піроп, корунд і ще понад
25 мінералів. Були також досліджено льодовикові моренні відклади, широко розповсюджені у
цьому районі. Біологічний загін ретельно дослідив водну і наземну флору і фауну регіону,
вивчив їхній сучасний стан, зокрема було описано низку рослин і тварин, занесених до
“Червоної книги”. Разом з геологами вони дослідили речовинний склад сапропельових мулів
водно-болотних угідь, якими дуже багаті поліські озера, і провели експерименти по
використанню цих мулів, як органічного добрива, які показали, що його внесення у грунт
підвищує врожайність різних сільськогосподарських культур на 30-60%. Це дуже важливо
для Полісся, де переважають підзолисті та сіроземні і болотні грунти, бідні на органічні
сполуки. Географічний загін виконав широкі лімнологічні дослідження більшості озер
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Шацької групи, на основі яких були складені топографічні, батиметричні, фаціальні та інші
спеціальні карти і схеми. Археологічний загін віднайшов у районі понад 140 стоянок древньої
людини переважно епохи неоліту та мезоліту, і вперше на Поліссі було знайдено стоянку
ашельського періода палеоліту, що викликало великий інтерес у науковців. Юридичний загін
вивчив правовий стан проблеми рекреації і охорони довкілля в умовах “дикого” туризму.
Філологічний загін зібрав багатий та різноманітнивй фольклорний і етнографічний матеріал.
Результати досліджень групи “Шельф” були опубліковані у трьох випусках “Вестника
Львовского университета”, серія геологічна, №№ 8 (1979), 9 (1982), 10 (1986), а також у
великій серії наукових публікацій та у підготованій до друку монографії. Ці матеріали лягли в
основу десятків дипломних та сотень курсових робіт. За ними були написані комплексні
наукові роботи, які регулярно виставлялися на Республіканські та Всесоюзні конкурси
студентських наукових робіт, на яких група неодноразово займала призові місця, а понад 120
студентів були нагороджені призами і Почесними грамотами. Двічі роботи “Шельфа” були
нагороджені Медаллю Академії наук УРСР (6 лауреатів). На Всесоюзному конкурсі
“Екотехніка – 82” робота групи була відзначена третьою премією. Члени групи виступали з
науковими доповідями у Київському, Московському, Мінському, Ризькому, Новосибірському
та інших університетах. Робота „Шельфу” постійно і широко висвітлювалася у ЗМІ. Їй була
присвячена серія статей у республіканському журналі “Знання та праця”, а також у обласних
газетах. У 1981 році Львівське телебачення зняло про роботу групи 45-хвилинний
документальний фільм “Операція “Шельф” (режисер О.В.Андреєв), у якому широко
використовувалися підводні зйомки. При групі працювала школа підводників, яку закінчили
більшість її учасників. При експедиційних роботах біологи та геологи широко
використовували підводні дослідження за допомогою аквалангів.
Одним із головних висновків досліджень “Шельфа” була опублікована у Віснику
рекомендація про необхідність створення Шацького природного національного парку, який і
був створений у 1983 р. З 1984 р. група разом зі Львівським відділенням Інституту ботаніки
ім. М.Г.Холодного АН УРСР приймала участь у виконанні програми “ Шацкий государственный природный национальный парк, его природные и рекреациионные ресурсы”,
затвердженої розпорядженням Президії АН УРСР № 169 від 27.01.1984 р.
За час роботи групи “Шельф” у ній прийняло участь понад 450 студентів 7-ми фа
культетів університету. Багато з них зараз є докторами і кандидатами наук, керівниками
наукових і виробничих організацій, професорами і доцентами.
З 1993 р. група була змушена через відсутність фінансування припинити проведення
комплексних експедицій і перейшла на роботу по загонах. Продовжують активну роботу
біологічний, геологічний та географічний загони. Їхня робота поєднана з проведенням
навчально-виробничих практик. За зібраними матеріалами виконуються курсові та дипломні і
магістерські роботи. Так, за результатами польових робіт на оз. Нобель (Рівненської обл..)
була відкрита нова теригенно-мінералогічна провінція, у якій другим мінералом шліха є
кордієрит, вперше діагностований у озерних відкладах регіону, а також знайдені фіолетоворожеві піропи. Враховуючи, що це озеро знаходиться на території, де були знайдені уламки
кімберлітів та дрібні алмази, така знахідка уявляється нам дуже цікавою.
Педагогічний ефект роботи групи „Шельф” полягав, перш за все, у екологічному
вихованні студентської молоді, прищеплення їм любові до рідної природи та наукової
діяльності.
Ми дослідили вплив сапропелю Шацьких озер у різних концентраціях на приріст
зелених рослин пшениці сорту Альбідум 43. Рослини вирощували у пластмасових кюветах з
піском поливали розчином сапропелю. Контролем слугували рослини, вирощувані на водогінній воді Заміри робили через десять днів після проростання
рослин. Для дослідів брали сапропелі з озер Піщанське, Луки, Перемут, Люцимир.
Збільшення довжини паростків пшениці простежувалося в разі поливання рослин розчинами
сапропелів усіх озер, причому менш концентровані розчини (1:5 і 1:10) більше стимулювали
ріст рослин, ніж більше концентровані. Фермент пероксидази є своєрідним маркером
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індикатором окисно-відновних процесів у рослині, тому ми визначили активність цього
ферменту у паростках пшениці, вирощуваних на сапропелевих розчинах у концентрації 1:10.
Зростання вдвічі й більше активності пероксидази у паростках пшениці, вирощуваних на
розчинах сапропелю, поряд зі збільшенням швидкості росту свідчить про посилення
обмінних процесів у рослинах, що повинно привести до підвищення врожайності культури.
На підставі лабораторних аналізів сапропелі озер можна рекомендувати як добрива для
сільськогосподарських рослин. Окремо зазначимо, що використання сапропелевих мулів у
різних галузях господарства сприятиме розболочуванню озер, що перебувають на останніх
стадіях замулювання та заболочування. Це дасть змогу використовувати такі озера, з одного
боку, для розведення риби, а з іншого, для рекреації та інших цілей. Наголосимо, що
сапропелі поліських озер є національним багатством і їхнє використання в різних галузях
господарства повинно стати нагальною національною проблемою, яка дасть нашій державі
величезну користь. Отже, серед донних осадів Шацьких озер виділяють такі різновиди:
щебінь та гальково-гравійний щебінь, різноманітні піски, піщано-алевритові та пелітоалевритові мули й сапропелеві мули. Гранулометричний склад досліджуваних пісків дуже
мінливий, і хоча вміст піщаних фракцій у них звичайно перевищує 85–90% (тобто це майже
чисті піски), проте вміст дрібного, середнього та крупного піску коливається в значних
межах навіть у взятих поряд зразках. Це пов’язане з формою і рельєфом берегів,
гідродинамікою озерної води, складом первісних флювіогляціальних відкладів, унаслідок
перемивання яких і виникли ці піски тощо. Серед мінералів, що формують осади
досліджуваних озер, можна виділити такі групи: теригенні мінерали і компоненти
(породотвірні та акцесорні), аутигенні і глинясті мінерали. До першої групи належать
кварц, калієві польові шпати. Досліджувані піски дуже багаті також на важкі теригенні
мінерали. І хоча вміст важкої фракції у більшості проб дуже зрідка перевищує 1% (тобто
вони є акцесорними), мінеральний склад їх дуже різноманітний і нараховує понад 25
мінералів. Друга група об’єднує такі мінерали, як каолініт, монтморилоніт та ін. Зазначимо,
що цікавою є геохімічна характеристика відкладів Шацького поозер’я. На цій території
типоморфними мікроелементами для пісків є Nb, Yb, Li, Sr; для важких фракцій – Ti, B, Os,
La, Hf, Sn, Mn, Y, V, Zr, ; для пелітових фракцій – Ge, Pb, Zn, P, Mg, Ag, Sc,Bi, Na, Cr, Ni, V,
Cu,; для сапропелевих мулів – Mo, Pb, Zn, P, Mg, Ag, Sc, Na, Cr, Sr, Ni, Zr, Cu, Zr .
Простежено значну подібність асоціацій мікроелементів у пелітових фракціях та
сапропелевих мулах. Це досить легко пояснити тим, що між пелітовою та органогенною
складовими донних осадів неможливо провести різку межу, бо пеліт має значну домішку
сапропелевої органіки, а сапропелеві мули дуже тонкодисперсні й також складаються
переважно з пелітового матеріалу. Найзначнішими є 34 хімічні елементи, з яких 28 – рідкісні
та розсіяні: Sr, Ba, Ag, Ni, Cu, V, Cr, Ti, Mo, Zn, Mn, Pb, Ga, P, B, Zr, Nb, Sc,Y, Be, Sn, Co, Tl,
Hg, Bi, Ce, Li та С орг. Головним компонентом сапропелевих мулів є органічна речовина.
Зазначимо, що значний інтерес становить вивчення взаємозв’язку Сорг з такими
мікроелементами, як молібден, цинк, бор, манган, хром, нікель та ін.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИСЯЧИХ (СХИЛОВИХ) БОЛІТ
СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТРОВ’Я ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ОХОРОНИ
Кузь І.А.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Водно-болотні угіддя являють собою одну з найважливіших складових екомережі.
Вони виконують природозахисні, гідрологічні та соціально-екологічні функції, зокрема у
розвантажені ґрунтових вод, затриманні наносів, токсинів і біологічно активних речовин,
очищені води і стримування паводків, ерозії берегів, а також є необхідним компонентом для
підтримання ландшафтного і біологічного різноманіття.
Болота широко розповсюджені в світі, особливо в районах, де кількість опадів
перевищує випаровування, а середні річні температури невеликі. Найбільш незвичайними
типами боліт можна вважати схилові, або висячі. Вони утворюються на схилах в місцях
виходу джерел ґрунтових вод і добре відомі в гірських районах (Кац, 1971).
На території України такі болота описані в районі Карпат (Шеляг-Сосонко, 1963, 1965;
Андрієнко, 1973, 1974; Андрієнко, Попович, 1981; Чорней та ін., 2008 ). Вони розташовані на
гірських схилах (з нахилом 10-15˚) по долинах струмків або при виході джерел. Площа їх від
кількох десятків до кількох сотень квадратних метрів. За даними Т.Л.Андрієнко (1974), це
найбільш молоді болота Карпат, що знаходяться в евтрофній стадії. Як правило, глибина
торфу невелика (0,3-1 м) або торфу зовсім немає.
Висячі болота зустрічаються також і на рівнинній частині Україні в місцях зі складним
рельєфом і водотривкою корінною породою (Балашов, 1987). Так, у степовій зоні,
В.С.Доктуровський (1932) описує даний тип боліт, що утворюється на водонепроникному
шарі балтських глин. В північно-західному Причорномор`ї описані висячі болота («мочари»)
та їх рослинний покрив В.С. Ткаченко (1982). В Центральному Поліссі на Житомирщині
Г.Ф.Бачуріна (1964) описує висяче болото, сформоване на гранітній основі, а Л.С.Балашов
(1987) в цьому ж регіоні дає характеристику торфового болота, що утворилося на схилі з
лесовидними суглинками.
Згідно зі склоновою мікрозональністю ландшафтів в рівнинних регіонах висячі болота
пов’язані переважно з мікрозонами В (верхньосхилова) та С (середньосхилова). Рідше вони
займають мікрозону D (нижньосхилова) (Мильков, 1974).
На прикладі схилів долини Дону встановлено, що чим крутіші схили, тим більше
розрізняються їх флористичний та ценотичний склад, тим більше проявляється кліматична
диференціація, яка обумовлена їх експозицією. Відмічено, що в мікрозоні С
(середньосхилова) південної експозиції спостерігається «часткове виклинювання ґрунтових
вод”, яке сприятливо впливає на розвиток рослинності і забезпечує найрізноманітніший
склад рослин. Серед характерних названа Inula helenium (Хмелёв, 1974).
Рослинний покрив висячих боліт, не дивлячись на їх інтразональність, має регіональну
своєрідність. Для висячих боліт Карпат на початкових стадіях характерні хвощово-гіпнові
угруповання. Їх покрив мозаїчний і створений переважно кореневищно-осоково-гіпновими
фітоценозами. Зустрічаються, але мало поширені, угруповання з домінуванням Scyrpus
sylvaticus L., Blysmus compressus (L.) Panz. et Link., Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Stend. (
Шеляг-Сосонко,1963, 1965). Часто до їх травостою заходять суходільні лучні та лісові види.
На мочарах в степу, які є регіональним варіантом висячих боліт, представлені
переважно чисті зарості Phragmites australis. Відмічено, що поверхня мочара дещо опукла,
піднята над загальною поверхнею степового схилу. В місцях виходу мінералізованих вод до
нього домішуються типові галофіти (Juncus gerardii, Taraxacum bessarabicum, Trifolium
fragiferum ) (Ткаченко,1982). На поліських висячих болотах рослинний покрив утворюють
осоково-мохові угруповання, інколи з участю не лише гіпнових, а й сфагнових мохів, що
свідчить про деяку оліготрофізацію таких боліт. Зустрічаються болотнохвощові угруповання
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та в деяких місцях збереглися фрагменти вільхового болота, яке в цьому регіоні є
заключною стадією синценогенезу висячих боліт (Бачуріна, 1964, Балашов, 1987).
Район Середнього Придністров'я, що тягнеться вздовж Дністра від м. Заліщики
(Тернопільської обл.) до м. Могилів-Подільський (Вінницької обл.) в системі флористичного
районування України, розробленого професором Б.В.Заверухою (1985), є однойменним
флористичним районом Волино-Поділля. У ґрунтовому покриві регіону переважають різні
підтипи сірих опідзолених ґрунтів, які сформувалися на лесах. Рідше зустрічаються
опідзолені чорноземи. Характерна риса регіону - наявність дерново-карбонатних ґрунтів, що
підстилаються мергелями крейдяного періоду або вапняками і гіпсом третинного віку і
приурочені до схилів Дністра і його притоків. На елювіальних і алювіальних відкладах в
пониженнях, на днищах балок, у заплавах, в умовах надмірного зволоження утворилися
гігроморфні чорноземно-лучні та лучні ґрунти, а на щільних глинах, часто навіть на
плакорах і схилах – мочаристі і мочарні.
Кліматичні умови Середнього Придністров'я, яке знаходиться в зоні достатнього
зволоження (Брадіс, 1973) в цілому сприяють болотоутворенню. Однак геоморфологічна
будова цієї частини Подільської височини (так зване Тернопільське плато, розташоване на
висоті 300— 347 м н. р. м., порізане притоками Дністра на плосковершинні межиріччя)
перешкоджає даному процесу, і болота тут утворюються лише в місцях, де наявне постійне
надмірне обводнення. Заболоченість і заторфованість цього регіону становить лише 1 %
(Балашев и др., 1982).
В умовах горбистого рельєфу Подільських Товтр в районі Західного Поділля також
були відмічені схилові (висячі) болота Л.С.Балашовим та ін. (1982) С.І.Ковальчуком та ін.
(2001). Такі болота зустрічаються і серед лучно-степових масивів, і на кам’янистих схилах і,
як правило, займають його нижню третину або середину.
При досліджені боліт Середнього Придністров’я у 2011-2012 рр. нами було виявлено та
описано 6 болотних масиви, утворених на схилах: 5 – в Кам’янець-Подільському районі
Хмельницької області (поблизу с.Грушка, с.Сурженці та 3 масиви за урочищем «Совий Яр»
між селами Вихватнівці і Крушанівка); та 1 - у Могилів-Подільському районі Вінницької
області (за с.Вендичани).
За рослинним покривом та видовим складом усі досліджені болота дуже різноманітні і
він може змінюватись навіть в межах одного болотного масиву кілька разів в залежності від
крутизни схилу та кількості вологи, що виходить на поверхню.
На відміну від схилових боліт Карпат та північного Поділля, які утворені переважно
осоково-гіпновими, хвощово-гіпновими або пухівково-гіпновими ценозами, у формуванні
травостою боліт Середнього Придністров’я найчастіше беруть участь фітоценози з
домінуванням очерету, комишу та осок з різними видами болотного високотрав’я. Їх
травостій в останні роки не використовується, що призводить до накопичення значної
кількості мортмаси. Інколи його випалюють.
Найцікавіші з досліджених боліт, на нашу думку, є три болотних масиви, що
розташовані на одному схилі на відстані 1-2 км один від одного і мають різний
флористичний склад. Коротку характеристику кожного з них ми і представимо в даній статті.
В центральній частині досліджуваного регіону на річці Студениця, що є лiвою
притокою Днiстра, створений державний ландшафтно-ботанічний заказник «Совий яр».
Розташований він на шляху Кам'янець-Подільський-Стара Ушиця у центрі національного
природного парку «Подільські Товтри», мiж селами Вихватнiвцi та Крушанiвка. Екологи
стверджують, що заказник є одним з найкрасивіших та найбагатших на рослинне i тваринне
розмаїття витвором природи. Саме за цим урочищем на північ від траси в полі нами були
виявлені болотні масиви. Всі вони знаходяться на схилі західної експозиції (схил 15˚ і
більше). Ґрунт чорноземовидний, мулувато-болотний. Займають вони невеликі площі – 1-2
га. Травостій в усіх описах щільний і складає 95-100% проективного покриття.
Перший болотний масив знаходиться в центральній частині схилу і утворений однією
асоціацією Phragmitetum purum. Загальна площа масиву 0,5 га. В верхній частині
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досліджуваного болота, де грунт добре зволожений, а в заглиблених ділянках видавлюється
вода, на домінант припадає 95% загального проективного покриття. Висота травостою сягає
3-3,5 м. Phragmites australis утворює густі однорідні зарості з щільним травостоєм, що
зумовлює низьку видову насиченість (в середньому 8-10 видів). Такі види, як Phalacroloma
annuum(L.) Dumort, Scrophularia nodosa L., Cirsium palustre (L.) Scop, Sonchus palustris L.,
Equisetum palustre L., зустрічаються з покриттям не більше 1% і утворюють переважно
другий ярус, висотою 80-100 см. Решта видів, такі як Agrostis stolonifera L., Ranunculus repens
L., Galium aparine L., Taraxacum officinale Wigg., Carex hirta L., що утворюють третій ярус,
представлені лише вегетативними особинами і знаходяться в пригніченому стані.
Нижче по схилу, в центральній частині болотного масиву трав’яний ярус стає більш
розрідженим, загальне проективне покриття складає 85-90%, при цьому на очерет припадає
80% при висоті 2-2,5 м. Добре розвинутий і досягає висоти І ярусу Sonchus palustris L. У
другому ярусі з частотою 1-2% відмічені Phalacroloma annuum, Equisetum palustre L.,
Elytrigia repens L., Eupatorium cannabinum L. В третьому ярусі всі види зустрічаються лише
поодиноко та вегетативно. Серед них слід назвати такі лучні та лучно-болотні види: Galium
aparine L., Ranunculus repens L., Poa trivialis L., Achillea millefolium L., Arctium lappa L.,
Urtica dioica L. В середньому видове різноманіття збільшилось до 15-18 видів.
В нижній частині першого болотного масиву грунт помітно сухіший. Phragmites
australis знаходиться в пригніченому стані, стебла набувають світло-зеленого кольору,
висота їх не перевищує 1,7-1,8 м. Поступово домінант втрачає свої ценотичні позиції і майже
зовсім зникає зі складу фітоценозу. В рослинний покрив все більше проникають лучні та
сміттєві види (Taraxacum officinale F.H. Wigg., Geum urbanum L., Plantago media L., Carex
hirta L., Tussilago farfara L., Sonchus arvensis L., Carduus crispus L., Scrophularia nodosa L. та
ін.). Нижче вони змінюються виключно лучними фітоценозами.
Другий болотний масив знаходиться далі на схід, за 1,5-2 км від попереднього, на
схилі улоговини стоку і має ширину 25-30 м та довжину150-170 м. Ґрунт мулувато-болотний
, вода знаходиться на глибині 15-17 см, не видавлюється. Навколо болотного масиву
пшеничне поле. Видовий склад рослинних угруповань значно відрізняється від попереднього
болота.
В верхній частині масиву основними домінантами є Scirpus sylvaticus L. та Mentha
aquatica L, що зустрічаються в рівних пропорціях (по 45-47%) . Угруповання триярусне, з
нечітко виявленим другим ярусом, густе (98-100%), висота травостою 80-100 см. В першому
ярусі, крім домінантів, з незначним покриттям (до 1%) зростають Eupatorium cannabinum L.,
Lythrum virgatum L., Urtica dioica L., Sonchus palustris L., основна маса яких утворює і другий
ярус. Третій ярус не перевищує 10 см і складається переважно з видів, що розвиваються
лише вегетативно: Stachys recta L., Galium aparine L., Glechoma hederacea L. та інші.
Поступово участь Mentha aquatica L. в фітоценозі зростає і місцями вона утворює
суцільні зарості з невеликою кількістю (до 5%) Scirpus sylvaticus L. та плямами Urtica dioica
L.
Нижня частина другого болотного масиву утворена асоціацією Menthetum (aquat.)
epilobiosum (hirsut.). Домінант (Mentha aquatica) має 45-50% проективного покриття, а
співдомінант (Epilobium hirsutum) – 20-25%. Загальне проективне покриття дещо менше і
складає 90-95% , висота травостою не змінилась – 75-100 см. Угруповання двоярусне, висота
нижнього ярусу – 10-15 см. Основний перший ярус, крім домінантів утворює Scirpus
sylvaticus L., участь якого в даному угрупованні значно зменшилась і не перевищує 10%.
Серед асектаторів найбільш ценотично активні - Lythrum salicaria L. (3-4%), Pulmonaria
obscura Dumort. (2-3%), Urtica dioica L. (2-3%), Lysimachia vulgaris L. (1-2%), Equisetum
fluviatile L. (1-2%). Інші види, що входять до складу фітоценозу, не мають значного покриття
або зустрічаються в одиничних екземплярах: Valeriana officinalis L., Stachys recta L.,
Lysimachia nummularia L., Rubus caesius L., Juncus articulatus L. та ін. Моховий покрив
відсутній. Нижче болотного масиву знаходиться ліс, що входить до ландшафтно-ботанічного
заказника «Совий яр».
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Останній болотний масив знаходиться ще далі на північний схід через 2 км від другого
болотного масиву та ближче до села Крушанівка. Він також розташований на схилі
улоговини стоку, який у верхній частині пологий (до 15˚) і різко переходить до крутого (до
30˚-35˚ ) в середній частині. Загальна площа болота 1,5-2 га. Ґрунт мулувато-болотний,
глинистий, сирий, вода на поверхню не виходить. Навколо орні угіддя.
Верхня частина болотного масиву, що відмежована від поля ґрунтовою дорогою,
утворена добре розвинутими заростями Phragmites australis. Травостій дуже густий (98100%), монодомінантний, одноярусний, висотою 2-2,5 м. Висота, облистненість і щільність
стеблестояння Phragmites australis зумовлюють своєрідний тепловий, світловий і
температурний режими фітоценозу, що визначає його флористичний склад. Майже на
протязі всього угруповання на домінант припадає до 100% загального проективного
покриття і лише по краю поодиноко зустрічаються інші види, що заходять з прилеглих
територій: Equisetum pratense Ehrh., Urtica dioica L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Agrostis
stolonifera L.
Нижче схил поступово переходить в коритоподібну улоговину зі схилами до 30-40˚.
Угруповання Phragmitetum purum різко переривається і на схилах улоговини утворюється
асоціація Caricetum (acutae) epilobiosum (hirsut.). Дане угруповання займає середню та
нижню частину обох карнизів, на верхній частині переважають лучні фітоценози. Ґрунт в
нижній частині надмірно зволожений, при натисканні видушується вода. Багато відмерлих
сухих решток. Загальне проективне покриття складає 98-100%, висота травостою – 150-160
см. Угруповання двоярусне, нижній ярус висотою 10-20 см. У формуванні першого ярусу,
крім домінантів (Carex acuta L. та Epilobium hirsutum L.), на які припадає 70% та 15%
відповідно, беруть участь Scirpus sylvaticus L. (7-8%), Lythrum salicaria L. (3-5%), Eupatorium
cannabinum L. (2-3%), Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (1-2%). Поодиноко в першому ярусі
зустрічаються Symphytum officinale L., Mentha aquatica L., Lysimachia vulgaris L. Нижній ярус
розвинутий недостатньо і представлений видами, що розвиваються лише вегетативно Caltha palustris L., Lycopus europaeus L., Equisetum palustre L. Це пояснюється накопиченням
великої кількості відмерлих решток, що пригнічує ріст інших компонентів різнотрав’я.
На відміну від висячих боліт Карпат, для яких характерним є строкатий та
полідомінантний моховий покрив, на схилових болотних масивах Середнього Придністров’я
гіпнові мохи були відмічені лише на одному болоті, що знаходиться далі по трасі від
описаних болотних масивів перед с.Грушка в невеликій кількості (до 10 %).
В цілому флористичний склад схилових боліт є типовим для перезволожених ділянок
досліджуваної території, але він значно відрізняється від подібних боліт сусідніх територій.
На основі цього ми пропонуємо внести пропозиції щодо приєднання описаних болотних
масивів та проміжних територій загальною площею 8-10 га до складу вже існуючого
державного ландшафтно-ботанічного заказника «Совий яр» з метою забезпечення
збереження та відтворення ландшафтного різноманіття та дотриманню екологічної рівноваги
на території регіону. Це дасть також можливість, відповідно до статусу заказника, проводити
організований моніторинг болотних ділянок та організувати їх охорону.
БІБЛІОГРАФІЯ
1.
Андрієнко Т.Л. Торфово-болотна область Карпат і Прикарпаття // Торфово-болотний
фонд УРСР, його районування та використання. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 201-229.
2.
Андриенко Т.Л. Типы болот Украинских Карпат // Типы болот СССР и принципы их
классификации. – Л.:Наука, 1974. – С.110-115.
3.
Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю. Висячі болота Українських Карпат в долині р.Тереблі
// Укр. ботан. журн. – 1981. – Т.38, №5. – С. 28-32.
4.
Балашов Л.С., Андриенко Т.Л., Кузьмичев А.И., Григора И.М. Современное состояние
болот Лесостепи // Изменение растительности и флоры болот УССР под влиянием
мелиорации. – Киев: Наук. думка, 1982. – С.110-121.
5.
Балашов Л.С. Висяче болото в долині середньої течії річки Тетерів // Укр. ботан.
журн. – 1987. – Т.44, №2. – С. 73-77.
150

6.
Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся. – К.: Наук. думка, 1964. – 207 с.
7.
Брадіс Є.М. Район Подільського Лісостепу // Торфово-болотний фонд УРСР, його
районування та використання. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 141-152.
8.
Брадис Е.М., Балашов Л.С. Болота Западной Подолии // Природа болот и методы их
исследований. – Л.: Наука, 1967. – С. 43-46.
9.
Геоботанiчне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. –303 с.
10.
Доктуровський В.С. Торфяные болота. – М.; Л.: Госгортехиздат, 1932. – 192 с.
11.
Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис – К.: Наук. думка, 1985. – 192 с.
12.
Кац Н.Я. Болота Земного шара. – М: Наука, 1971. – 295 с.
13.
Ковальчук С.І., Любінська Л.Г., Сорочан Ю.К. Дивні болота Хмельниччини // Водні
багатства Хмельниччини. – Кам-Под.: Абетка, 2001.– 52 с.: іл.
14.
Мильков
Ф.Н.
Основные
географические
закономерности
склоновой
микрозональности ландшафтов // Склоновая микрозональность ландшафтов – Воронеж: изд.
Воронеж. ун-та, 1974. – С .5-12.
15.
Ткаченко В.С. Інтразональна рослинність на степових схилах Північно-західного
Причорномор`я // Укр. ботан. журн.- 1982. – Т. 39, № 6.- С. 42-46.
16.
Хмелёв К.Ф. Склоновая микрозональность растительности долины Дона // Склоновая
микрозональность ландшафтов – Воронеж: Изд. Воронеж ун-та, 1974. – С . 102-105.
17.
Чорней І.І., Буджак В.В., Андрієнко Т.Л. Болота Буковинських Карпат // Укр. ботан.
журн. – 2008. – Т.65, №2. – С. 180-188.
18.
Шеляг-Сосонко Ю.Р. Рослинність боліт долини Верхнього Дністра // Укр. ботан.
журн. – 1963. – 20, № 1. – С. 93-101.
19.
Шеляг-Сосонко Ю.Р. Рослинність боліт Верхньо-Дністровських Бескид // Укр. ботан.
журн. – 1965. – 22, № 6. – С. 104-105.
ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТОВАНОГО ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ФІТЕУМА» (ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОН,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
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Ботанічні дослідження на антропогенізованих територіях з метою виявлення нових
унікальних фітосистем та їх включення в мережу природно-заповідних об’єктів є
актуальною проблемою сьогодення. Збереження єдиного на території Волинської області
місцезростання монтанного виду Phyteuma orbiculare L. стало підґрунтям для охорони
торфовища в східних околицях с. Трубки Іваничівського району. За результатами польових
досліджень, проведених протягом 2008-2012 рр., на території проектованого ландшафтного
заказника місцевого значення «Фітеума» виявлено 148 видів судинних рослин, серед яких 5
видів перебувають під охороною Червоної книги України та 3 є регіонально рідкісними.
Науково обгрунтована необхідність надання природоохоронного статусу означеній території.
Зростаючий вплив людини на оточуюче середовище визначає необхідність оцінки
сучасного стану та тенденції зміни фітобіоти. Велику стурбованість викликає стрімке
перетворення рослинного покриву, зокрема навколо населених пунктів, що призводить до
зникнення корінних екосистем та заміни їх новими, нерівноцінними, переважно рудеральносегетального типу. Причинами таких змін є надмірне осушення біотопів або зміна режиму
експлуатації їхніх угруповань, несанкціонована заготівля рослин та вирубування лісів, випас,
сінокосіння на луках [3]. Всі ці фактори, особливо для видів з вузькою екологічною
амплітудою та складною біологією розвитку, створюють несприятливі для виживання умови.
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Тому на порядку денному одним з найважливіших питань залишається виявлення
перспективних природоохоронних територій, що відзначаються самобутністю флори.
Іваничівський район Волинської області належить до територій з високим ступенем
антропічної трансформації. В околицях села Трубки нами виявлено нове місцезростання Ph.
orbiculare [6]. Збереження унікального лучно-болотного осередка поблизу с. Трубки має
важливе наукове та природоохоронне значення. Проте, останнім часом приватні підприємці
наполегливо лобіюють ідею подальшої розробки торфу на території дослідження. Цілком
очевидно, що експлуатація торфовища істотно вплине на гідрологічний режим цієї території
і неминуче призведе до трансформації її флори та фауни.
Phyteuma orbiculare – субсередземноморсько-субатлантичний середньоєвропейський
вид поширений на субальпійських луках, скелях, лісових галявинах, схилах, на карбонатних
породах у горах в угрупованні класу Elyno-Seslerietea Br.-Bl. та дуже рідко на луках рівнин.
В Україні звичайно поширений у Карпатах, зрідка – на Розточчі-Опіллі, рідко – у західній
частині Лісостепу та на Поліссі. На Волині вид перебуває на північно-східній межі ареалу. У
флорі сусідньої Білорусі відсутній, у Польщі росте досить рідко у Карпатах та Судетах [6].
У «Флорі УРСР» наводяться найближчі рівнинні місцезнаходження виду: Рівненська
обл., Соснівський р-н, Гранне (Барбарич!), Вербський р-н, Сенча (Котов!); Волинська обл., м.
Володимир-Волинський (!). У фондах Волинського краєзнавчого музею виявлено гербарні
зразки виду (27.V.1937, Macko, 502/1-502/4, LUM), зібрані польським ботаніком,
засновником музею С. Мацком на лузі в околицях с. Жабка Ківерцівського р-ну Волинської
області. У гербарних фондах Державного природознавчого музею НАН України
зберігаються зразки, зібрані к.б.н., н.с. музею О. Т. Кузяріним у Львівській області – пд.
околиця с. Полоничі Буського р-ну, берег р. Полтва, на торфовій луці (05.06.1997,
О. Т. Кузярін, LWS) та у 3 км на пд.-сх. від с. Куличків Сокальського р-ну, на лівому березі
р. Болотня, у меліоративному каналі, розсіяно у невеликій кількості (10.06.2004,
О. Т. Кузярін, LWS). У гербарії Рівненського краєзнавчого музею знаходяться збори
Г. Антонової з Дубнівського р-ну Рівненської обл. – підсушене болото в окол. с. Турковичі
(21.06.1990, Г. Антонова, РКМ); лука в заплаві р. Зелений струмок в окол. с. Тур’я
(30.05.1989, Г. Антонова, О. Сауш, РКМ) [6]. В інших гербарних колекціях (KW, LW, LWKS,
LUU) зразків з північного заходу України не виявлено.
Мета роботи – інвентаризація судинних рослин та флоросозологічна оцінка
проектованого ландшафтного заказника місцевого значення «Фітеума». В основу наукового
дослідження покладені матеріали польових обстежень, проведених протягом 2008-2012 рр.
на території заторфованої долини р. Стрипа (лівої притоки р. Луга) в східних околицях
с. Трубки Іваничівського району Волинської області (рис.). У цілому було здійснено 3
виїздних маршрути. Дослідження проводилися за загальноприйнятими флористичними та
геоботанічними методиками. Назви таксонів наведено за визначником вищих рослин
України [8].
Територія дослідження розташована в межах Волинської височини, що за
геоботанічним районуванням [1] належить до Сокальсько-Торчинського району дубовососнових, дубових та дубово-грабових лісів Луцько-Ровенського геоботанічного округа
дубово-грабових та дубових лісів. За флористичним районуванням [2] вона відповідає
Волинському флористичному району Люблінсько-Волино-Малополіського округа
Центральноєвропейської провінції.
За результатами польових досліджень на території проектованого заказника виявлено
загалом 148 видів судинних рослин з 4 відділів, 45 родин та 103 родів. Абсолютна більшість
із них (143 види, або 96,6 %) належать до відділу Magnoliophyta. Судинні спорові та
голонасінні складають незначну частку – 5 видів, або 3,4 % (Equisetophyta – Еquisetaceae
Rich. ex DC. (Equisetum palustre L.); Polypodiophyta – Athyriaceae Alst. (Athyrium filix-femina
(L.) Roth), Aspidiaceae Mett. ex. Frank (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, D. filix-mas (L.)
Schott.), Pinophyta – Pinaceae Lindl. (Pinus sylvestris L.).
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Рис. Картосхема розташування проектованого заказника «Фітеума» в околицях с. Трубки
Іваничівського району
ВИЩІ СУДИННІ РОСЛИНИ ПРОЕКТОВАНОГО ЗАКАЗНИКА
MAGNOLIOPSIDA
Hypericaceae Juss.
Hypericum perforatum L.
H. tetrapterum Fries
Violaceae Batsch
Viola canina L.
V. reichenbachiana Jord.ex Boreau
Brassicaceae Burnett
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis sagittata (Bertol.) DC
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine amara L.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
Rorippa sylvestris (L.) Bess.
Salicaceae Mirb.
Populus tremula L.
Salix caprea L.
S. cinerea L.
S. fragilis L.
S. pentandra L.
S. purpurea L.
S. rosmarinifolia L.
Primulaceae Vent.
Lysimachia numularia L.
L. vulgaris L.
Grossulariaceae DC.
Ribes nigrum L.
Boraginaceae Juss.
Pulmonaria obscura Dumort.

Ranunculaceae Juss.
Ficaria verna Huds.
Ranunculus acris L.
R. repens L.
Thalictrum minus L.
Cannabaceae Endl.
Humulus lupulus L.
Fagaceae Dumort.
Quercus robur L.
Betulaceae S.F.Gray
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula pendula Roth
Caryophyllaceae Juss.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium arvense L.
C. holosteoides Fries
Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.
Moehringia trinervia (L.) Chairv.
Stellaria media (L.) Vill.
Polygonaceae Juss.
Polygonum bistorta L.
Rumex acetosa L.
R. confertus Willd.
R. hydrolapathum Huds.
Parnassiaceae S.F.Gray
Parnassia palustris L.
Rosaceae Juss.
Alchemilla gracilis Opiz
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Symphytum officinale L.
Myosotis palustris (L.) L.
Scrophulariaceae Juss.
Rhinanthus aestivalis (N.Zing.) Schischk. et
Serg.
Veronica chamaedrys L.
V. serpyllifolia L.
Plantaginaceae Juss.
Plantago lanceolata L.
Lamiaceae Lindl.
Galeopsis speciosa Mill.
Glechoma hederacea L.
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L.
M. longifolia (L.) L.
Campanulaceae Juss.
Campanula patula L.
Phyteuma orbiculare L.
Asteraceae Dumort.
Achillea submillefolium L.
Arctium tomentosum Mill.
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.
Bidens tripartita L.
Centaurea jacea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
C. oleraceum (L.) Scop.
C. rivulare (Jacq.) All.
C. vulgare (Savi) Ten.
Hypochoeris radicata L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Solidago canadensis L.
Stenactis annua (L.) Nees.
Taraxacum officinale Wigg.
Tussilago farfara L
Valerianaceae Batsch
Valeriana exaltata Mikan
V. simplicifolia Kabath.
Menyanthaceae Dumort.
Menyanthes trifoliata L.
Rubiaceae Juss.
Galium boreale L.
G. mollugo L.
G. odoratum (L.) Scop.
LILIOPSIDA
Alismataceae Vent.
Alisma plantago-aquatica L.
Iridaceae Juss.
Iris pseudacorus L.
Orchidaceae Juss.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soό
D. majalis (Reichenbf.) P.F.Hunt et
Summerhayes
Juncaceae Juss.
Juncus articulatus L.
J. effusus L.
J. filiformis L.

Cerasus avium (L.) Moench.
Crataegus monogyna L.
Filipendula denudata (J.et C.Presl) Fritsch
Fragaria vesca L.
Geum rivale L.
G. urbanum L.
Padus avium Mill.
Potentilla anserina L.
P. erecta (L.) Raeusch.
P. reptans L.
Pyrus communis L.
Rubus caesius L.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus aucuparia L.
Fabaceae Lindl.
Lupinus perenne L.
Medicago lupulina L.
Trifolium dubium Sibth.
T. pratense L.
Lythraceae Jaume
Lythrum salicaria L.
Onagraceae Juss.
Epilobium parviflorum Schreb.
Oxalidaceae R.Br.
Oxalis acetosella L.
Geraniaceae Juss.
Geranium palustre L.
G. robertianum L.
Balsaminaceae A.Rich.
Impatiens noli-tangere L.
Polygalaceae R.Br.
Polygala amarella Grantz
Apiaceae Lindl.
Daucus carota L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Ch. temulum L.
Pimpinella saxifraga L.
Celastraceae R.Br.
Euonymus europaea L.
Sambucaceae Link.
Sambucus nigra L.
Viburnaceae Dum.
Viburnum opulus L.
Cyperaceae Juss.
Carex acuta L.
C. acutiformis Ehrh.
C. appropinquata Schum.
C. contigua Hoppe
C. davalliana Smith
C. hirta L.
C. juncella (Fries) Th. Fries
C. lasiocarpa Ehrh.
C. panicea L.
C. sylvatica Huds.
C. umbrosa Host.
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J. geniculatus Schrank
Typhaceae Juss
Typha angustifolia L

Eriophorum angustifolium Honck.
Schoenus ferrugineus L.
Poaceae Barnhart
Anthoxanthum odoratum L.
Briza media L.
Coryneforus canescens (L.) Beauv.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cаespitosa (L.) Beauv.
Festuca altissima All.
F. pratensis Huds.
F. rubra L.
Glyceria maxima (C.Hartm.) Holub
Holcus lanatus L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Poa annua L.
P. pratensis L.

Систематичний аналіз родинного спектру засвідчив, що найбагатшими є 8 родин,
що об’єднують більше половини видів, тобто 55,5 % від їх загальної кількості. Це
Asteraсeae (16 видів; 10,8 %), Rosaceae (15; 10,1), Cyperaceae (14; 9,5), Poaceae (13; 8,8), ),
Salicaceae (7; 4,7), Lamiaceae (5; 3,4), Brassicaceae та Caryophyllaceae – по 6 видів (4,1 %). З
родів найчисленнішими є Carex (11 видів) та Salix (6 видів).
Серед життєвих форм за класифікацією І.Г. Серебрякова переважають полікарпіки
(73,3%), К. Раункієра – гемікриптофіти (78; 53,4%). За типом підземних органів превалюють
рослини зі стрижневою (34,9%) та мичкуватою (33,6%) кореневою системою, надземних
органів – безрозеткові (57,5%), типом вегетації – літньозелені види рослини (97,3%).
За показниками пристосування видів до абіотичних факторів чільне місце займають
серед геліоморф – геліофіти (91,1%), гігроморф – мезофіти (72,6%). Залежно від потреб в
трофних елементах грунту спектр досліджуваних видів розподілився майже однаково між
евтрофами (68; 46,6%) та мезотрофами (74; 50,7%).
Встановлено, що відсоток адвентивних видів у синантропній фракції флори
досліджуваного регіону не є високим (3,4% від загальної кількості видів), що має важливе
значення для пропонованої під охорону території (табл.).
Таблиця
Структура флори проектованого ландшафтного заказника «Фітеума»
Фракція
Кількість видів
Абсолютна
Відносна, %
Аборигенна
109
73,6
Синантропна
в т.ч. апофітна
адвентивна
Всього

39

26,4

34

23,0

5

3,4

148

100

Локалітет Ph. orbiculare виявлено разом із Н.З. Романюк 11 червня 2008 р. в східних
околицях с. Трубки недалеко від автодороги Горохів – Іваничі, в стадії плодоношення у
складі болотистих лук союзу Calthion palustris класу Molinio–Arrhenatheretea та евтрофних
трав’яно-мохових боліт порядка Caricetalia davallianae класу Scheuchzerio–Caricetes nigree.
Повторні дослідження були проведені 20 травня 2011 р. І. Кузьмішиною, О.
Кузяріним, В. Войтюком, Л. Стецюк та 21 травня 2012 р. Л. Коцун, В. Войтюком, І.
Кузьмішиною, К. Климук, під час яких було додатково виявлено локалітети п’яти рідкісних
видів рослин загальнодержавного (Carex davalliana, C. umbrosa, Dactylorhiza incarnata, D.
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majalis, Schoenus ferrugineus), двох видів регіонального природоохоронного значення
(Valeriana simplicifolia та Salix rosmarinifolia), а також двох рідкісних рослинних угруповань
із загальнодержавним созологічним статусом (Caricetum davallianae [4, 270] i Schoenetum
ferruginei [4, 276]).
Місцева популяція Ph. orbiculare характеризується приблизно однаковим
співвідношенням вегетативних та генеративних особин, а також нерівномірною щільністю.
Ділянка з високою щільністю (6-8 особин на м2) охоплює південно-східну частину
місцезнаходження площею 25 х 25 м2. Особини відрізняються задовільним віталітетом,
цвітуть і плодоносять. Разом з Ph. orbiculare в складі мозаїчного травостою відзначені
Cirsium rivulare, Geum rivale, Coronaria flos-cuculi, Potentilla anserina і P. erecta тощо.
Carex davalliana – вразливий центральноєвропейський монтанно-рівнинний лучний
вид, поширений в Атлантичній, Центральній та Східній Європі, Середземномор’ї. В Україні
росте на Західному та Малому Поліссі, у Розточчі-Опіллі, Західному Лісостепу, Карпатах і
на Прикарпатті. Реліктовий вид на східній межі ареалу з окремими острівними локалітетами,
значна частина з яких уже зникла [10, 86]. На Волині вид поширений у західних районах, на
схід чисельність популяцій різко зменшується. На території дослідження трапляється
окремими купинами, переважно по 1-3 на 1 м2, рідше формує домінантні угруповання.
Schoenus ferrugineus – вразливий центральноєвропейський болотний вид, поширений
в Центральній Європі, на Скандинавському п-ові, дуже рідко – у Середземномор’ї. В Україні
область поширення охоплює Мале Полісся, Волинську височину, Західне Поділля, Розточчя,
Закарпаття. Вид на східній межі ареалу [10, 111]. Близько 50 особин ценопопуляції виявлено
в трьох «вікнах» між Рhragmites australis. Популяція нормального типу з досить високою
чисельністю та переважанням генеративних особин.
Dactylorhiza majalis – рідкісний європейський болотно-лучний вид. В Україні зрідка
та спорадично поширений на Закарпатті, Прикарпатті, Полiссі та у Лiсостепу, рiдко – у
Степу [10, 170]. Особини D. majalis на дослідженій території трапляються досить часто, їхня
щільність становить до 6 особин на 1 м2. У віковому спектрі ценопопуляцій зазвичай
переважають генеративні особини. Більшість рослин в доброму стані, відзначаються рясним
цвітінням і плодоношенням.
Dactylorhiza incarnata – вразливий євразійський поліморфний вид. В Україні
поширений в Карпатах, Поліссі, Лісостепу, рідко в Степу та Гірському Криму [10, 168].
Особини D. incarnata на відміну від попереднього виду трапляються значно рідше,
переважно поодиноко. Вони характеризуються малочисельними ценопопуляціями. Серед
них дуже рідко трапляються особини з білою оцвітиною.
Carex umbrosa – неоцінений неморально-монтанний вид, поширений в Атлантичній,
Центральній, Південній та Східній Європі. В Україні трапляється спорадично в поліській та
лісостеповій зонах Правобережжя (за винятком Закарпатської низовини), у Карпатах і в
окремих локалітетах північно-західного Лівобережного Полісся. Вид на східній межі ареалу
[10, 102]. Виявлено лише 8 особин між двома меліоративними каналами на площі 12 м2.
Рослини в задовільному стані, цвітуть і плодоносять. Серед них переважають старі
генеративні особини, що свідчить про недостатнє відновлення та старіння ценопопуляції.
Salix rosmarinifolia – регіонально-рідкісний вид, поширений в рівнинній частині
України [7]. У Волинській області перебуває на південній межі ареалу. На торф'яній луці
виявлено 11 особин S. rosmarinifolia. Рослини в задовільному стані, цвітуть і плодоносять.
Valeriana simplicifolia – регіонально-рідкісний вид, поширений в Карпатах, на Поліссі,
в Лісостепу, Степу по долинах річок, у Криму. Росте на заторфованих болотистих місцях,
луках, серед чагарників [5]. У Волинській області вид перебуває на північній межі ареалу.
Виявлено 6 особин V. simplicifolia уздовж меліоративного каналу. Рослини в хорошому стані,
цвітуть і плодоносять.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження
аргументують необхідність створення резервату в східних околицях с. Трубки
Іваничівського району для охорони виявлених рідкісних видів, зокрема єдиного для території
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Волинської області місцезнаходження Ph. orbiculare. Серед виявлених п’яти видів з Червоної
книги України три види мають статус вразливих, а один є рідкісним. Ценопопуляції Ph.
orbiculare, Schoenus ferrugineus, Dactylorhiza majalis численні, у задовільному стані;
Valeriana simplicifolia, Salix rosmarinifolia, Dactylorhiza incarnata, Carex umbrosa нечисленні,
проте у задовільному стані; Carex davalliana – нечисленні, у пригніченому стані.
Созологічну цінність дослідженої території підвищують два рідкісні рослинні
угруповання (Caricetum davallianae i Schoenetum ferruginei), що занесені до Зеленої книги
України [4].
На сьогодні нами підготовлено та передано в державне управління охорони
навколишнього природного середовища у Волинській області наукове обґрунтування
щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення "Фітеума". Проте ініциатива
створення об’єкта природно-заповідного фонду зазнала опору місцевої влади у зв’язку із
наступним виключенням зазначеної території з господарського використання, зокрема
забороною торфорозробок. Вважаємо, що взяття під охорону 100 га території дозволить
не тільки зберегти єдине в області місцезростання Ph. orbiculare, але й значно підвищить
відсоток заповідності Іваничівського району, який на сьогодні становить 4,41 проти 6,85
для всієї Волинської області [9].
В резолюціях науково-практичних конференцій «Природная среда Полесья и
устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона», яка відбулася 12-14
вересня 2012 р. на базі Поліського аграрно-екологічного інституту (м. Брест, Республіка
Бєларусь), «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття», яка
відбулася 20-21 вересня 2012 р. на базі Національного природного парку «Кременецькі
гори» (м. Кременець, Україна) та «Сучасна проблематика і методологія біоекологічних
досліджень: популяційний підхід», яка відбулася 15-16 листопада 2012 р. на базі кафедри
біології та екології Інституту природничих наук Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (м. Івано–Франківськ, Україна) державному
управлінні охорони навколишнього середовища у Волинській області звернуто увагу на
необхідність посприяти створенню заказника. Нині зусиллями екологів управління
призупинено початок робіт щодо торфорозробок на дослідженій території.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНО-БОЛОТНОГО УГОДЬЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АКВАЛЬНО СКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
МЫСА КАЗАНТИП»
Литвинюк Н.А
Казантипский природный заповідник
www.kazantip.nm.ru
1. Результаты исследований водно-болотного угодья «Аквально скальный комплекс
мыса Казантип» 2008-2012 гг.
Фитопланктон: Фитопланктон является главным продуцентом экосистемы вод у м.
Казантип. В него входят водоросли, относящиеся к 3 комплексам: пресноводному,
солоноватоводному и морскому. В результате забора проб в прибрежной зоне Арабатского и
Казантипского заливов растительный планктон был представлен 29 видами и
разновидностями, относящимися к пяти отделам и одной таксономической группе (мелкие
жгутиковые клетки, которые не идентифицировались из-за слишком малых размеров)
(табл.1).
Табл. 1. Количество видов фитопланктона в различных районах АзовоЧерноморского бассейна в 2007 -2010 гг.
М. Казантип
Отдел
Годы
2007
2009
2010
Диатомовые
12
12
10
Динофитовые
10
15
8
Примнезиофитовые
2
6
2
Золотистые
0
2
0
Зелёные
1
3
0
Синезелёные
4
5
1
Криптофитовые
0
1
0
Ксантофитовые
0
0
1
Эвгленовые
0
0
0
Итого
29
44
22
Зоопланктон.: В мае 2011 г. исследования проводились на восьми станциях
Азовского моря, расположенных вдоль полуострова Казантип. Было обнаружено 10 видов
и таксономических единиц зоопланктёров. Это два вида акарций: Acartia clausi и A. tonsa,
кладоцера Pleopis polyphemoides, Rotatoria, видовую принадлежность которых не
определяли, Harpacticoidae, Foraminifera, личинки Cirripedia и Bivalvia, Ostracoda,
Oicopleura dioica. Ещё один вид зоопланктона - мелкая копепода Acartia margalefi
известен как обитающий в ВБУ мыса Казантип по исследованиям августа 2011 г..
Зообентос: Всего в составе донных сообществ найдено 29 видов макрозообентоса, в том
числе Crustacea – 10 видов, Polychaeta – 9, Mollusca – 7 (Gastropoda – 1, Bivalvia – 6), а также
Oligochaeta, Platyhelminthes и кишечнополостные Actinia equina. Таким образом, в составе
макрозообентоса ВБУ мыса Казантип по видовому богатству преобладали многощетинковые
черви и ракообразные
Рис. 1. Соотношение количества видов в крупных касономических группах макрозообентоса
Прочие
10%
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31%
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Ранее для юго-западной части Азовского моря было отмечено 17 видов донных
животных. По видовому составу доминировали двустворчатые моллюски, на долю которых
приходилось 46% видового богатства (8 видов), далее шли полихеты (18%), брюхоногие
моллюски и немертины (6%) [Терентьев, 2009]. Прибрежная зона Казантипского
заповедника характеризуется большим видовым богатством зообентоса, в основном среди
полихет и ракообразных. Среди ракообразных, наиболее распространенными в
исследованном районе были усоногий рак Balanus improvisus и краб Rithropanopeus harrisi
(встречаемость 57%).

Abra
segmentum

Cerastoderma Mytilaster Capitella
lineatus capitata
glaucum

Rithropanopeus
harrisi

Balanus Lentidium
improvisus mediterraneum

Рис. 2. Наиболее распространенные виды макрозообентоса в прибрежной зоне
м. Казантип
Макрофитобентос: К настоящему времени в заповедной акватории КПЗ в разное
время и разными специалистами отмечено 148 видов (150 с учётом внутривидовых таксонов)
фитобентоса: Magnoliophyta – 4, Chlorophyta – 33, Phaeophyta – 11, Rhodophyta – 26 и
Cyanophyta – 74 (76). 4 вида - калитамнион зернистый (Callithamnion granulatum), бриопсис
адриатический (Bryopsis adriatica), энтероморфа азовская (Enteromorpha maeotica),
кладофора вадорская (Cladophora vadorum) являются редкими и внесены в Красную книгу
Украины (2009).
Экология моря: В 2000-х годах были проведены исследования ландшафтов
Азовского моря. По результатам исследований, состояние ландшафтов было отнесено к
четырем уровням: от удовлетворительного до критического (Рис. 3.). В районе
Казантипского побережья состояние оценено как конфликтное (2 уровень) [Беспалова, 2007].
Основные антропогенные воздействия в данном районе - поиск и добыча полезных
ископаемых. Главные экологические проблемы - вселение чужеродных организмов –
интродукция, уменьшение биоразнообразия и биомассы бентоса. В тоже время, выполненная
интегральная оценка качества среды аквальных природных комплексов Азовского моря
позволяет характеризовать данный район моря как слабо загрязненный – грязный (Рис. 4.)
[Беспалова, 2007]. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне антропогенной
нагрузки в исследуемом районе.

Рис. 3. Оценка экологической ситуации ландшафтов в Азовском море
(по [Беспалова, 2007])
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В последние годы общепринятым компонентом экологических оценок состояния
окружающей среды стали экологические индикаторы. Наиболее распространенными
интегральными показателями отклика сообщества на антропогенные воздействия при оценке
состояния морских экосистем европейских морей являются индексы AMBI (M-AMBI) [Borja,
2000] Они основаны на показателях доминирования различных экологических классов
организмов макрозообентоса мягких грунтов и позволяют ранжировать экологический статус
акватории по пяти градациям (от «плохого» до «высокого») в соответствии с рекомендациями
WFD 2000/60/EC. Этот индекс широко применяется при оценке экологического качества
европейских морей [Borja, 2003; Muxika, 2005; Salas, 2004].

Рисунок 4. Интегральная оценка качества среды аквальных природных комплексов
Азовского моря (по [Беспалова, 2007]):
1- чистая; 2- слабо загрязненная; 3-загрязненная; 4- грязная; 5-очень грязная; 6- опасно
грязная
На основе данных о видовом составе и количественных характеристик донных
сообществ, для различных участков акватории ВБУ мыса Казантип были проведены расчеты
указанных индексов. Для двух участков акватории - р-н бухты Белая Скала и мыса Черепашка
(рис. 5.) величина индекса AMBI соответствует ненарушенным сообществам, а на остальных
участках – б. Шелковица русская, б. Мысовая (Русская), б. Татарская, р-н б. Кирлиут, слабо
нарушенным (для бухты Сенькиной расчеты не проводили в связи минимальным видовым
разнообразием). Значения индекса M-AMBI для большинства бухт мыса Казантип указывают
на «хороший» экологический статус акватории. В то же время, большинство значений
находятся вблизи границы «хорошего» и «умеренного» экологического статуса.
Следовательно, любое более и менее значимое воздействие на донные сообщества, может
привести к существенному изменений их состояния и, следовательно, изменению
экологического статуса.
Ихтиофауна: Основной материал по ихтиофауне акватории Казантипского заповедника
и ВБУ «Аквально скального комплекса у мыса Казантип» собран во время экспедиций,
выполненных в летние месяцы ежегодно с 2006 по 2011 гг. До этого времени
гидробиологические и, в частности, ихтиологические исследования носили эпизоотический
характер.
На сегодняшний день в ихтиофауне исследуемой акватории Азовского моря достоверно
зарегистрировано 61 вид рыб из 24 семейств. Существующий список видов может быть не
полным в силу ограниченной возможности сбора материала. Однако, основные виды, более
или менее постоянно обитающие в Азовском море, за исключением некоторых
представителей семейств бычковых и игловых, очевидно, в нем присутствуют. Наиболее
полно представлено семейство карповых и бычковых – десятью видами каждое, далее
следуют игловые – пятью видами и три семейства представлены четырьмя видами каждое –
сельдевые, кефалевые и окуневые. Нетрудно заметить, что по видовому разнообразию
выделяются семейства, включающие пресноводные по своему происхождению,
солоноватоводные, либо морские эвригалинные виды.
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В целом качественно преобладают морские рыбы, составляющие 49% от общего числа
видов, указанных в списке, которые, в свою очередь, представлены двумя подгруппами
(рис.6.).
Основная их часть (24 вида) - это субтропические и тропические океанические
иммигранты, которые проникли в Азово-Черноморский бассейн в последние 8-10 тысяч лет.
Причем, процесс вселения этих видов в Черное и в меньшей степени Азовское моря
продолжается и в настоящее время. Представители рассматриваемой подгруппы морских
рыб являются теплолюбивыми, поэтому мигрируют в Азовское море в теплое время года на
нагул и нерест.

Рисунок 6.: Экологическая структура ихтиофауны в акватории м. Казантип
Однако в Азовском море именно эти подвиды (в наших сборах их 9) имеют наиболее
высокую биомассу среди морских рыб, что, вероятно, связано с их адаптацией к условиям
обитания в значительно распресненных водах.
Наиболее массовыми из морских
теплолюбивых рыб являются пелагические виды: азовский и черноморский анчоусы и
черноморская атерина, в меньшем количестве присутствуют черноморская ставрида,
черноморский сарган, эпизодически сингиль, лобан, изредка - луфарь. Из демерсальных рыб
наиболее обычны черноморская барабуля, скат хвостокол, а непосредственно в прибрежной
– представители семейств собачковых, игловых, реже - губановых.
Подгруппа морских бореальных видов представлена шестью видами и подвидами - это
постоянно обитающими здесь азовским калканом, глоссой, трехиглой колюшкой и
относительно редкими - черноморским калканом и черноморским мерлангом. В отдельные
годы в значительном количестве в ставных неводах отмечается черноморский шпрот.
В группу морских видов также включен дальневосточный интродуцент пиленгас.
Особую группу ихтиофауны Азовского моря представляют солоноватоводные рыбы,
постоянно обитающие в пределах его бассейна, которые в наших сборах представлены
одиннадцатью видами и подвидами. Эту группу формируют преимущественно эндемичные
подвиды. Наиболее массовым из них является типичный пелагический стайный подвид черноморско-азовская тюлька. Основу разнообразия этой группы составляют девять
представителей семейства бычковых, среди которых по массе в уловах и частоте
встречаемости выделяется бычок кругляк. В небольшом количестве эпизодически подходит
перкарина азовская. Шестью видами представлены проходные в основном анадромные
рыбы, нерест которых происходит в реках, а нагул – в море. В эту же группу включен и
катадромный речной угорь. Практически все проходные рыбы имеют важное промысловое
значение, что наряду с другими негативными антропогенными факторами во многом
определило катастрофическое состояние их популяций. В первую очередь это касается
осетровых - азовской белуги, черноморско-азовского осетра и азовской севрюги.
Полупроходные рыбы представлены шестью видами в основном из семейства
карповых: лещ, карп, чехонь, тарань, а также сом и судак. Обычно эти виды в исследованном
районе в уловах встречаются единично. Последняя группа пресноводных рыб присутствует в
уловах в основном во время значительного распреснения моря в небольшом количестве и
их присутствие носит в районе Казантипа, как правило, случайный характер. Всего
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зарегистрировано 7 видов – это щука, четыре представителя семейства карповых:
красноперка, серебряный карась, белый амур и толстолобик, два – окуневых: речной окунь и
донской ерш.
Особый интерес представляют находки в акватории, прилегающей к заповеднику, рыб,
включенных в Красную книгу Украины. Таких видов отмечено 11 [9], из которых три два
являются азовскими эндемичными подвидами - это севрюга, белуга, и шемая, которые в силу
ограниченности их ареала и критическим состоянием запасов должны быть наиболее
охраняемыми, а также редко заходящие из Черного моря морской петух и черноморский
морской конек, в то время как перкарина Демидова, тонкорылая игла-рыба и пуголовка
звездчатая не являются редкими видами.
2. Изменения и угрозы биоценозам ВБУ. Рекомендации по их предотвращению.
Учитывая активное освоение шельфа Азовского моря нефтяными и газодобывающими
компаниями, значительно возрастает риск загрязнения морской среды в прибрежных водах
м. Казантип. Это может крайне негативно сказаться на состоянии прибрежных биоценозов. В
прибрежной зоне Казантипского заповедника выявлен участок с почти полным отсутствием
бентосной макрофауны. Возможной причиной резкого снижения видового разнообразия и
количественных характеристик бентоса на этом участке акватории может быть
периодическое поступление воды из расположенного в центральной части полуострова
небольшого озера, при переполнении его ливневыми или паводковыми водами. Т.к на
полуострове ведется добыча нефтепродуктов, воды озера могут содержать повышенные
концентрации углеводородов. На остальных участках макрозообентос достаточно
разнообразен и показатели его обилия довольно высоки. Однако здесь наблюдается резкое
доминирование одного-двух основных видов. Исчезновение этих видов или значительное
снижение их обилия под воздействием антропогенной нагрузки может привести к коренной
перестройке биоценозов, вплоть до их деградации.
В целях предотвращения или снижения интенсивности такого влияния необходимо
проведение работ по увеличению самоочищающего потенциала всей прилегающей
акватории, в частности, с использованием искусственных рифов или систем
гидробиологической очистки и санации морских акваторий. В первую очередь такие
мероприятия необходимо проводить на наиболее «горячем» участке - район б. Сенька мыса
Казантип и в районе причалов рыболовецких судов.
3. Меры по охране и сохранению водно-болотного угодья (ВБУ) «Аквально
скальный комплекс мыса Казантип» 2008-2012 гг.
Угодье частично вошло в состав Казантипского природного заповедника, созданного
Указом Президента Украины №458/98 от 12 мая 1998 г. Менеджмент биоразнообразия ВБУ
осуществляется в соответствии с Законом «Про природно-заповідний фонд України» (1992
г.), Положением о Казантипском природном заповеднике (2001 г.) и Проектом организации
территории и охраны природных комплексов Казантипского природного заповедника
(приказ Минэкоресурсов №520 от 25.12.2002 г.).
В 2011 году для проведения массовой образовательной работы по вопросам охраны
водной среды и морских прибрежных биоценозов с прилегающими территориями, а также
для урегулирования прохождения маломерных судов в пределах ВБУ и заповедной
акватории был создан морской эколого-образовательный маршрут «Прибрежный аквальный
комплекс у мыса Казантип». Для использования морского экологического маршрута с целью
эколого-образовательной деятельности разработан проект лимитов на использование
природных ресурсов в пределах заповедника и научное обоснование к проекту лимитов.
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Любінська Л.Г., Карамушка В.І., Кучинська О.П., Ющук А.М.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Університет
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Проблема зонування водно-болотних угідь (ВБУ) потребує комплексного підходу.
Теоретичні та методичні підходи до зонування розглядалися у багатьох працях ( Артамонов,
2005; Карамушка, 2010;Управління…, 2005). Функціональна різноманітність ВБУ спричиняє
виділення зон та встановлення диференційованого режиму їх збереження, охорони та
використання. Першочерговим при цьому має бути виділення зон, що потребують
обмеженого втручання – місць перебування вразливих видів, територій, що відзначаються
значним біопродуктивним потенціалом, та ін. Цей крок є важливим для усіх ВБУ незалежно
від їхньої приналежності і має передувати виділенню зон, придатних для рекреації, туризму,
господарського використання. Враховуючи різноманіття послуг та функцій ВБУ, в їхній
експлуатації для задоволення потреб та інтересів зацікавлені різні сектори суспільства. Тому
в межах територій ВБУ необхідно виділяти осередки цінних видів флори та фауни, місця для
риболовлі, відпочинку, культурного збагачення, ділянки для розширення місцевих поселень,
сільськогосподарських угідь та ін.
Виокремлення вказаних вище ділянок як зон відповідного функціонального
призначення, їх картографування та співставлення у часовому просторі є важливим
інструментом для моніторингу, оцінки ризиків, моделювання й прогнозування подальшого
розвитку. Підвищена вразливість водно-болотних угідь у поєднанні з нераціональним
використанням людиною їх ресурсів, створює загрозу втрати цих цінних природних об’єктів.
Головним фактором деградації водно-болотних екосистем є господарська діяльність. Тому
вказаний підхід дозволить оцінити, виявити та попередити негативні тенденції, а отже
запобігти деградації водно-болотних екосистем.
ВБУ міжнародного значення “Пониззя річки Смотрич” утворене в 2004 р. й внесене
до Рамсарських переліків відповідно до рішення Бюро Конвенції (реєстраційний № 1401 від
29.07.2004 р.). Угіддя розташоване між селами Цибулівка та Устя, що перебувають в
адміністративному підпорядкуванні Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
Територіальну юрисдикцію здійснює Хмельницька обласна державна адміністрація.
(Любінська, 2006 а,б).
Угіддя функціонально знаходиться у підпорядкуванні адміністрації НПП “Подільські
Товтри”, відповідальної за природоохоронну та рекреаційну діяльність. НПП у свою чергу
підпорядкований Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних
ресурсів (до 2011 р. – Державна служба заповідної справи Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України). За геоботанічним районуванням (Дідух,
Шеляг-Сосонко, 2003) територія ВБУ “Пониззя річки Смотрич” належить до ПокутськоМедоборського округу букових грабово-дубових та дубових лісів, справжніх та остепнених лук
та лучних степів Південнопольсько-Західноподільської підпровінції широколистяних лісів,
лук, лучних степів та евтрофних боліт, Центральноєвропейської провінції широколистяних
лісів Європейської широколистянолісової області.
Рослинні угруповання є однією з найбільш важливих характеристик природнотериторіальних комплексів. Аналіз рослинного покриву приводить до висновку про те, що за
флористичним районуванням територія угіддя належить до Ростоцько-Подільського округу
Люблінсько-Волинсько-Подільської
підпровінції
Центральноєвропейської
провінції
Європейської області Північно-палеарктичного підцарства Голарктичного царства (Заверуха,
1985). Варто вказати, що після створення Дністровського водосховища, природна
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прибережна смуга була затоплена і русло опинилося в каньйоні, де скелі стали берегами.
Тому степові, лучно-степові та лісні масиви виходять на схили річки. Типова прибережноводна флора і рослинність зростає на окремих ділянках пологих берегів вище межі
водосховища і лише на тих місцях де глинисті чи намиті береги не сформовані кам’янистим
руслом.
Загальна площа водно-болотного угіддя, включаючи ту його частину, що належить до
території НПП “Подільські Товтри”, складає 1,480 га. Площа водного дзеркала складає
приблизно 380 га.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено натурні обстеження стану водно-болотного об’єкта, визначено
антропогенні чинники та їх вплив на біологічну складову, водне середовище. Здійснено
аналіз природокористування в межах ВБУ та на суміжних територіях. Користувачами та
власниками земельних ділянок і природних ресурсів території ВБУ є НПП „Подільські
Товтри”, Дністровське регіональне басейнове управління (в його підпорядкуванні
перебувають землі водного фонду) та органи місцевої влади (сільські ради сіл Колибаївка,
Устя, Панівці та Руда). При цьому водне плесо та водоохоронна зона і прибережна смуга
контролюється Днiстровським регіональним басейновим управлiнням (м. Новоднiстровськ
Чернiвецької областi) – 1375 га. НПП “Подiльськi Товтри” Мінекоресурсів України
контролює рекреацiйну зону площею близько 105 га. У межах водно-болотного угіддя
“Пониззя р. Смотрич” та на суміжних територіях розташовані землі Панівецького лісництва
державного підприємства ДП “Кам’янець-Подільське лісове господарство”.
Об’єкт охоплює зону регульованої рекреації НПП “Подільські Товтри” (квартали: 23 –
10 га, 24 – 36 га, 25 – 39,8 га), та стаціонарної рекреації (квартал 25 – 4,1 га ) і господарську
зону НПП (квартал 25 – 2, 2 га).
На території ВБУ розташовані села Зубрівка, Панівці, Цвіклівці-2, Шутнівці, Устя,
садові товариства “Орбіта”, “Берізка”, “Смотрич”, садові кооперативи “Агро”, “Смотрич” та
садово-городній кооператив “Текстильщик”. Розпайовані землі знаходяться в оренді і
використовуються для вирощування зернобобових і технічних культур та садівництва.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Зонування ВБУ аналізувалося згідно чинного законодавства. Водна ділянка ВБУ
“Пониззя р. Смотрич” сформована Дністровським водосховищем та р. Смотрич і віднесена
до об’єктів водного фонду. Відповідно до Водного кодексу України передбачено
встановлення особливого правового режиму навколо водних об’єктів шляхом виділення
водоохоронної зони, а в її межах – прибережної захисної смуги, які забезпечують
збереженість водних і прибережно-водних екосистем.
У “Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення
господарської діяльності в них”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
№ 486 визначено розміри та межі водоохоронних зон. Половина території ВБУ розташована
у водоохоронній зоні Дністровського водосховища, інша – є територією р. Смотрич та її
суміжних прибережних ділянок, які представлені крутими схилами берегів, прилеглими
балками, ярами та лісами. Також у цій зоні знаходяться села, які історично сформувалися на
берегах річки та різні кооперативи, які утворювалися до створення ВБУ.
Прибережна захисна смуга визначається відповідно до Земельного (2002, стаття 60)
та Водного (1995, стаття 88) кодексів України. Ширина прибережної захисної смуги для
ВБУ «Пониззя р. Смотрич» прирівнюється за розмірами як для водосховищ та середніх
річок і становить 50 м. Оскільки береги р. Смотрич мають крутизну схилів більше 3º, тоді
згідно із законодавством мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється і
становить 100 м. Вся територія прибережної захисної смуги входить у межі ВБУ.
Територія ВБУ “Пониззя р. Смотрич» знаходиться на території НПП “Подільські
Товтри” і включає вилучені у користування землі та землі інших користувачів, які належить
до земель ПЗФ. Тому також варто виділити зони, які визначаються Законом України “Про

164

природно-заповідний фонд” (1992). На них передбачено диференційований режим охорони,
відтворення та використання природних ресурсів згідно з функціональним зонуванням.
На території ВБУ знаходяться три функціональні зони парку: зона регульованої
рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона НПП.
Водно-болотне угіддя відповідно до Закону України “Про екологічну мережу” (2004)
входить до ключової територій екомережі, як частина НПП “Подільські Товтри”. Буферна
зона Дністровського екологічного коридору займає понад шістдесят відсотків ВБУ, решта – є
частиною самого екологічного коридору. Тому необхідно і таке зонування враховувати.
Узагальнюючи всі види зонування в межах об’єкта можна говорити про накладання
таких зон, які формуються відповідно до законодавства: водоохоронна зона, прибережна
захисна смуга, буферна зона екомережі та функціональні зони парку. Виходячи з цього
перед нами стоїть завдання виділити зони управління ВБУ з урахуванням законодавчих
вимог та потребами місцевого населення і перспективами раціонального використання.
Для виділення таких зон було розроблено методику оцінки території ВБУ за
наступними критеріями: природна цінність, вразливість, рівень рекреаційного використання .
За першим критерієм аналізувалася біологічна складова, зокрема, флора, рослинність,
орнітофауна, герпетофауна, теріофауна, іхтіофауна. Особлива увага приділялася наявності
рідкісних видів, які уключені у різного рівня созологічні списки (міжнародні, національні,
регіональні) та рослинним угрупованням, які занесені до Зеленої книги України (2009).
Також, оцінюючи дію антропогенних чинників визначалась і вразливість біоти. Рекреаційний
потенціал території визначався кількістю та якістю рекреаційних ресурсів.
Зони управління для раціонального використання та збереження ВБУ розроблялися
відповідно до прийнятих показників та критеріїв у ( Управління…, 2011) і на основі
просторового аналізу. В межах ВБУ “Пониззя р. Смотрич” виділено п’ять зон управління.
Зона управління 1 – це зона охорони та посиленого контролю рекреаційного
використання. Територія характеризується особливою природною цінністю, вразливістю
прибережної смуги, високим рекреаційним потенціалом та його використанням, наявністю
ділянок, критичних за вразливістю (із найвищою природною цінністю та надмірною
вразливістю). На території ВБУ така зона незначна за площею і знаходиться на межі с.
Устя неподалік від місця впадіння р. Смотрич у р. Дністер, на межі із заказником
“Устянський”.
Тут спостерігається випалювання і засмічення ділянок рекреантами та
місцевим населенням. Водне плесо використовується для вилову риби та відпочинку на
малих річкових плаваючих засобах. Для збереження цієї території та біорізноманіття
управління зоною 1 необхідно спрямувати строге обмеження рекреаційного використання
території.
Зона управління 2 – це зона стабілізації рекреаційного використання. Територія
характеризується високим та нерівномірним рекреаційним навантаженням,
високою
вразливістю. Така ділянка в межах описаного ВБУ знаходиться біля сіл Панівці та Шутнівці
на лівому березі р. Смотрич. Похилий берез лучно-степовою рослинністю та лісовим
масивом, які впритул підходять до води. На цих ділянках зростають регіонально рідкісні
види флори і фауни і незначна кіількість видів з Червоної книги України (2009). Річка є
місцем для рекреації і любительського вилову риби. Управління другою зоною передбачає
регулювання рекреаційного навантаження продовж літнього сезону та контролю за станом
популяцій рідкісних видів флори і фауни та рослинних угруповань.
Зона управління 3 – це зона охорони та підтримання сприятливого режиму. Територія
характеризується особливою природною цінністю, середнім рекреаційним потенціалом та
низьким рівнем використання. Ця зона охоплює залісений правий берег р. Смотрич та
скелястий берег біля с. Шутнівці. І річкове плесо. Саме тут сконцентроване цінне
біорізноманіття. Управління зоною 3 варто спрямувати на збереження та підтримання
сприятливого режиму особливо цінних природних комплексів.
Зона управління 4 – це зона перспективного розвитку рекреації. Територія
характеризується незначною природною цінністю, але високою вразливістю прибережної
165

захисної смуги. Така ділянка виділена на правому березі р. Смотрич на затопленій частині с.
Цвіклівці. Оскільки природну цінність цієї території незначна, антропогенізована, зона є
найбільш придатна для рекреаційного використання. Управління цією зоною передбачає
розвиток рекреаційного потенціалу з його регульованим використанням.
Зона управління 5 – це зона охорони та посиленого контролю господарського
використання. Для неї характерна особлива природна цінність, високий рівень використання
та низький рекреаційний потенціал. Спостерігаються ерозійні процеси, випалювання, виїмка
вапняку чи глини, існують пасовища і сіножаті. Такі ділянки знаходяться між приватною
забудовою і скелястими пологими чи стрімкими схилами, де збереглася раритетна фауна,
флора і рослинність. Вони критичні за вразливістю. Зокрема, така зона виділена біля с.
Цибулівка, Панівці, Шутнівці, Цвіклівці. Управління п’ятою зоною повинно сприяти
збереженню особливо цінних природних комплексів та захисту від нераціонального
господарського використання.
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ЛАНДШАФТНО-ГІДРОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАМСАРСЬКОЇ
ТРАНСКОРДОННОЇ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК
«ПРИП’ЯТЬ-СТОХІД»
Мартинюк В.О.
Рівненський державний гуманітарний університет
Martynyuk_RIS@mail.ru
У верхів’ї долини р. Прип’ять зі сторони України в 1995 р. був створений регіональний
ландшафтний парк (РЛП) “Прип’ять-Стохід”, що охоплював на той час північно-східну
частину Волинської та північно-західну – Рівненської областей. З 2007 р. територія РЛП зі
сторони Волині набула рангу національного природного парку “Прип’ять-Стохід”, а зі
сторони Рівненщини залишилася із попереднім статусом. У 2009 р. згадані природоохоронні
території разом із заповідними об’єктами Рамсарська територія “Заплава річки Стохід” та
Республіканським ландшафтним заказником “Простир” (Білорусь) отримали статус
Рамсарської транскордонної території “Прип’ять-Стохід-Простир” загальною площею 38856
га [5].
Із середини 90-х років минулого століття нами проводяться ландшафтознавчі та
лімнологічні дослідження Волинського Полісся, у тому числі й у межах РЛП “Прип’ятьСтохід” [2; 3]. Такі дослідження передбачають вивчення ландшафтної структури РЛП,
гідролого-лімнологічного стану поверхневих вод, особливостей будови та функціонування
природних аквальних комплексів озер. У кінцевому результаті передбачається розробка
конструктивно-географічних моделей природокористування (заповідного, рекреаційного,
водогосподарського, рибогосподарського тощо) у межах проектованого на базі РЛП
“Прип’ять-Стохід” національного природного парку “Нобельський”.
Мета роботи – розкрити особливості ландшафтної структури та гідрографічної
мережі, передусім стану лімнічних систем, РЛП “Прип’ять-Стохід” у межах Нобельського
ландшафту.
Результати дослідження. Рамсарська транскордонна територія РЛП “Прип’ятьСтохід”, згідно із фізико-географічним районуванням, розташована на сході
Верхньоприп’ятського ландшафтного району Волинського Полісся (рис. 1). У межах цього
природного району нами виділений Нобельський ландшафт, що вирізняється достатньо
добре збереженими водно-болотними геокомплексами заплав річок Прип’ять і Стохід та
мальовничими озерами у контрасті з локальними боровими надзаплавними терасами.
Головна причина виокремлення Нобельського ландшафту – наявність СтохідськоМогильовської розломно-блокової структури мантійного закладання, що простягається в
субмеридіональному напрямку у долині р. Стохід, а на межі Верхньоприп’ятського
ландшафтного району – у субширотному [6].
Площа Нобельського ландшафту 451,27 км2, що становить близько 4% території східної
частини Волинського Полісся, що у межах Рівненської області [4]. У межах цього
ландшафту ми виділили чотири місцевості (рис. 4). Найвищий орографічний рівень
посідають місцевості борових терас на алювіальних перевіяних водно-льодовикових
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супісках, підстелених крейдовими породами. Ці місцевості найстаріші з точки зору
формування і розвитку ландшафту. Вони порівняно найбільш стійкі щодо природних та
антропогенних модифікацій. Місцевості заболочених днищ долин малих річок та дрібних
водотоків посідають другий геоморфологічний рівень. Цей тип місцевостей є поширеним у
межах Українського Полісся у цілому. Дуже часто трапляється, що долини малих річок на
окремих ділянках меліоровані, а їхні русла спрямлені. Третій геоморфологічний рівень
посідають місцевості високої заплави р. Прип’ять. Вони мають локальний мозаїчний
характер на ландшафтному рисунку. Нами виділено п’ять ландшафтних контурів цього типу
геокомплексів (рис. 4). Найнижчий гіпсометричний рівень посідають місцевості низької
заплави річок Прип’ять та Стохід. Ці місцевості займають одне із панівних становищ у
Нобельському ландшафті. Власне вони і становлять водно-болотні угіддя, які є еталонними
екосистемами Поліського краю (фізико-географічної провінції) України. Ці геокомплекси є
наймолодшими в еволюційній стадії розвитку ландшафту. Вони досить уразливі щодо
сучасних глобальних змін клімату, а також антропогенних порушень гідрологічного режиму.
Нобельський ландшафт має доволі строкату гідрографічну мережу. У межах
ландшафту протікає, окрім Прип’яті та Стоходу, ще чотири річки, зокрема Веселуха,
Млинок, Ножик та Гнила Прип’ять. Варто додати невеликі струмки Крутежі та Вибій, що
протікають у східній частині ландшафту.
Зона мішаних лісів
Поліський край
I.
Область
Волинського
Полісся
Ландшафтні райони:
1. Верхньоприп’ятський
2. Нижньостирський
3. ЛюбомльськоКовельський
4. МаневицькоВолодимирецький
5. Колківсько-Сарненський
6. Турійсько-Рожищенський
7. Ківерцівсько-Цуманський
8. КостопільськоБерезнівський
Рис. 1. Місце Рамсарської транскордонної території РЛП “Прип’ять-Стохід” на схемі фізикогеографічного районування Волинського Полісся ([1], з уточненням східної межі
Верхньоприп’ятського району [4]).
Загальна площа річок становить 3,68 км2 (0,82%). Значне місце у структурі поверхневих
вод ландшафту посідають меліоративні канали та спрямлені русла малих водотоків, площа
яких 5,06 км2 (1,12%). З метою зняття повенево-паводкових піків та осушення болотних
геокомплексів Нобельського ландшафту в 1981 р. була побудована меліоративна система
“Прип’ять” (рис. 3). Площа нетто осушувальної мережі (за даними Рівненської гідрогеологомеліоративної експедиції) становить 3762 га, площа сільськогосподарських угідь – 3657 га,
площа гончарного дренажу – 3696 га, площа з двобічним регулюванням – 3657 га. З 2001 р.
меліоративна система “Прип’ять” є еталонною. У ландшафті налічується вісім озер, а саме:
Нобель (4,99 км2), Задовже (0,60 км2), Заозер’я (0,06 км2), Засвіцьке (0,25 км2), Ніговище
(0,16 км2), Омит (0,25 км2), Сосно (1,08 км2), Ліпінське (0,08 км2). Загальна площа озер
становить 7,47 км2 (1,66 %) від площі ландшафту. Озеро Нобель є найбільшим за площею у
східній частині Волинського Полісся (Рівненська область).
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Рис. 2. Гідрографічна мережа Нобельського ландшафту (Волинське Полісся).

Рис. 3. Схема осушувальної системи “Прип’ять” у межах РЛП “Прип’ять-Стохід”
(за матеріалами Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції).
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Рис. 4. Типи місцевостей Нобельського ландшафту (Волинське Полісся).
Місцевості:
1. Місцевості борових терас на алювіальних перевіяних водно-льодовикових супісках,
підстелених крейдовими породами.
2. Місцевості заболочених днищ долин малих річок та дрібних водотоків на суглинковосупіщаних та органогенних алювіальних відкладах.
3. Місцевості високої заплави р. Прип’ять на супіщаних алювіальних відкладах іноді з
локальними торфовищами.
4. Місцевості низької заплави рр. Прип’ять та Стохід на сучасних суглинковосупіщаних та органогенних алювіальних відкладах.
Більшість озер приурочено до місцевостей борових терас, складених алювіальними та
перемитими водно-льодовиковими пісками та супісками, які підстелені мергелями та
писальною крейдою (рис. 4). Суттєву інформацію щодо сучасного стану площ,
ретроспективного аналізу та прогнозування динаміки змін на майбутнє дають урізи води
(висота на рівнем моря) озер (рис. 5). Найвищий гіпсометричний рівень має оз. Задовже
(141,9 м н.р.м.), а найнижчий рівень – оз. Сосно (137,1 м н.р.м.). Різниця урізів води
становить 4,8 м.
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Рис. 5. Графік абсолютних відміток урізу води озер Нобельського ландшафту.
Згадане оз. Сосно зазнало суттєвих антропогенних змін протягом останніх 30 років. У
результаті створення дамби по периметру водойми у 80-х роках ХХ ст. під час будівництва
Коморської осушувальної системи його площа зменшилася до 20% від попередньої. Сьогодні
у межах сучасної акваторії в результаті деградаційних процесів розвитку площа ще
зменшилася на 25-30% (рис. 6), оскільки фактично із проточного озера воно перетворилося
на безстічне. Інфільтраційні процеси між водоймою і обвідними каналами “спрацьовують”
переважно на стік з озера й таким чином домінують акумулятивні процеси із
нагромадженням відмерлих решток макрофітів у літоральній зоні аквального комплексу.

Рис. 6. Комічний знімок оз. Сосно (дата зйомки, 2010 р.) зі зміненою береговою лінією у 80-х
роках ХХ ст. (запозичено із пошукової системи Google)
Здійснена нами класифікація озер за градацією площ виглядає так: 2 шт. (0,06-0,10 км2),
3 шт. (0,11-0,25 км2), 0 шт. (0,26-0,50 км2), 1 шт. (0,51-1,0 км2), 2 шт. (>1,01 км2). З 8 озер
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Нобельського ландшафту, за показником форми водного дзеркала, 2 шт. мають округлу
(<1,5), 1 шт. овальну (1,51-2,0), 3 шт. видовжену (2,01-5,0) форму і 2 шт. – неправильну
(>5,01). Найглибше зі згаданих водойм оз. Задовже – 17,0 м. Класифікація водойм за
максимальною глибиною така: дуже мілкі – 2 шт. (<2,5 м), мілкі – 2 шт. (2,51-5,0 м),
неглибокі – 1 шт. (5,01-10,0 м), середньоглибокі – 2 шт. (10,01-15,0 м), глибокі – 1 шт. (15,0125,0 м). Загальний об’єм води озер складає 38616,3 тис. м3. Чотири водойми дуже малі (<1,0
тис. м3), три озера малі (1,01-5,0 тис. м3), одна водойма велика (20,01-35,0 тис. м3) за об’ємом
води; не представлений жодним озером клас середніх водойм (5,01-20,0 тис. м3). За ступенем
відкритості озерної улоговини водойми згруповані так: 5 шт. слабо відкриті (<0,10), 1 шт.
середньовідкриті (0,10-0,50), 2 шт. відкриті 0,51-1,50), відсутні озера з добре відкритою
(>1,50) улоговиною. Нами розрахована довжина берегової лінії для усіх восьми озер;
найдовша в оз. Нобель – 12,7 км, а найкоротша в оз. Заозер’я – 1,10 км. Серед інших
лімнічних характеристик обчислені такі коефіцієнти: порізаності берегової лінії (знаходиться
у межах 0,39-2,37), видовженості (від 1,24 до 34,8), ємкості (від 0,38 до 0,68), відкритості (від
0,02 до 0,92), глибинності (від 1,73 до 10,40), які й слугували основою вище наведеної
класифікації.
Висновки. Загальна площа поверхневих вод Нобельського ландшафту, як структурної
складової Рамсарської транскордонної території РЛП “Прип’ять-Стохід”, становить 16,21
км2. З них, площа зайнята річками складає 22,69%, меліоративними каналами – 31,22%,
озерами – 46,09%. Показник заозереності для згаданого ландшафту становить 0,07 %. У
Нобельському ландшафті немає ставків. Окремі копанки у приватних господарствах нами не
картографувалися.
Коли відбудеться законодавчо-правова процедура ухвалення рішення щодо створення
національного парку “Нобельський” будуть винесені сучасні межі новоствореного заповіднорекреаційного об’єкту на карти (рис. 2, 4). У майбутньому зонуванні парку слід урахувати
ландшафтні межі місцевостей (рис. 4). Найбільш цінними геокомплексами, з точку зору
Рамсарської конвенції (1971), є місцевості низької заплави рр. Прип’ять та Стохід (рис. 4).
Загальна площа цих заплавних геокомплексів у межах Нобельського ландшафту становить
163,44 км2 (36,22%).
Одними із перспектив подальших досліджень є розробка конструктивно-географічних
моделей збалансованого природокористування у межах Рамсарської транскордонної
території “Прип’ять-Стохід-Простир”.
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ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ МІГРУЮЧИХ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ
НА ОЗЕРАХ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
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Шацький національний природний парк
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За останні 30 років у пізно-осінній період на озерах Шацького НПП концентрації
мігруючих водоплавних птахів скоротились від 26 тис. особин до 7,5 - 11 тис. ос. Найбільші
масові скупчення водоплавних птахів в минулому щороку концентрувались на озерах Луки, Перемут, Світязь, але в останнє десятиліття масові скупчення залишились лише на оз.
Світязь, Пулемецьке, Люцимер. Серед мігруючих видів по чисельності домінують - крижень
Anas platyrhynchos, попелюх Aythya ferina, лиска Fulica atra. Помітно скоротилась
чисельність мігруючих лебедів-шипунів Cygnus olor.
Територія Шацького національного природного парку включена до міжнародної
мережі водно-болотних угідь, які охороняються умовами Рамсарської конвенції,
ратифікованої Урядом України [1]. В межах угіддя на заповідних ділянках Шацького НПП
заборонені всі види природокористування. За межами заповідної зони експлуатація
природних ресурсів (полювання, рибальство, випасання худоби, рекреація тощо) знаходиться
під контролем і лімітуються. В межах Шацького НПП наявна господарська зона площею
29883 га. Ліси займають 14734 га, луки (використовуються як пасовища та сінокоси) – 6839,9
га, рілля –4759,9, населені пункти – 1378,8 га. Тут також є 9 невеликих озер (107,7 га) та
болота (580,2 га). В межах цієї зони знаходяться населені пункти, об’єкти комунального
призначення, а також землі інших землевласників і землекористувачів, включені до складу
НПП без вилучення земель, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням
загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. Тут здійснюється
традиційна господарська діяльність: виробництво сільськогосподарської продукції, ведення
лісового господарства, будівництво сільської та селищної інфраструктури, розвиток харчової
та переробної промисловості, добування торфу та піску, будівництво доріг загального
користування тощо. На окремих озерах проводиться меліоративний вилов риби. На озерах
Світязь, Люцимер, Кримно, Велике Чорне, Пулемецьке, Острів’янське, Пісочне проводився
спортивно-любительський лов риби протягом всього року, але лише при наявності
придбаних квитків, що фіксують та дозволяють вилов. Саме озера національного парку є
найбільш цінними об’єктами даного водно-болотного угіддя. Часто до озер примикають
значні площі торфових боліт, разом з якими і утворюються найбільш багаті на
біорізноманіття умови. Ці ділянки є важливими для репродуктивної біології багатьох
хребетних тварин, але серед найбільш багатою є фауна птахів[6 – 9; 11]. З іншого боку, саме
озера є особливо цінними для мігруючих видів птахів, у першу чергу – водоплавних,
мартинів, куликів.
Шацький озерний край знаходиться в межах двох великих міграційних шляхів –
Поліського та Балтійсько-Середземноморського. Щороку тут відмічають понад 60 тис.
мігруючих птахів. Орнітофауна Шацького національного природного парку віддавна
привертала увагу багатьох дослідників, особливо через багате різноманіття видів та масові
скупчення мігруючих птахів, найбільше водоплавних. Територія Шацького поозер’я
отримала високий міжнародний природоохоронний статус водно-болотних угідь
міжнародного значення (згідно Рамсарської конвенції) та статус міжнародно-важливих
територій для охорони птахів - ІВА № 001 UA, ІВА № 28 [6]. Періодичні та стаціонарні
орніто-фауністичні дослідження на території Шацького поозер’я були започатковані
протягом 1950-тих років і вони головним чином стосувались саме водоплавних та водноболотних птахів. Окрім того, починаючи з 1982 року розпочато обліки і тривалі щорічні
спостереження за мігруючими водоплавними птахами на більшості озер національного парку
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(Світязь, Пулемецьке, Перемут, Луки, Пісочне, Соминець, Кримне, Люцимер, Климівське,
Чорне Велике і Чорне Мале), а з 1985 року, такі обліки проводяться на всіх озерах Шацького
НПП та його околиць [3 - 5].
За ландшафтною характеристико, а також за складом фауни і флори угіддя є
типовими для Поліського регіону; п’ять озер, що входять до складу угіддя, є частиною
унікальної для Європи системи озер карстового та флювіо-гляціального походження. Це
одна з найбільших за площею та ступенем збереженості природних екосистем територія
Поліського регіону, яка відзначається високим ступенем біорізноманіття. З 241-го виду
птахів, зареєстрованих на Шацьких озерах, 70 видів належить до водно-болотного
комплексу. Тут спостерігається велике різноманіття ландшафтів та біотопів, а саме: озера,
річки, канали, болота, луки, ліси. Загальна кількість водно-болотних птахів, які гніздяться в
межах угіддя, складає 6-10 тис. пар, а тих, що тут линяють або зупиняються під час
прольоту, — 30-40 тис. особин. Зокрема, на даний час тут гніздяться норець великий
Podiceps cristatus (понад 100 пар), бугай Botaurus stellaris (біля 50 пар), чапля сіра Ardea
cinerea (90-150 пар), лебідь-шипун Cygnus olor (10-20 пар), гуска сіра Anser anser (20-40 пар),
крижень Anas platyrhynchos (більше 150 пар), попелюх (чернь червоноголова) Aythya ferina
(250-350 пар), чернь білоока А. nуrоса (15-20 пар), лиска Fulica atra (800-1000 пар), кульон
великий Numenius arquata (2-5 пар), мартин звичайний Larus ridibundus (3000-4500 пар), та
ряд інших важливих видів [2; 4; 7].
Угіддя є частиною унікального озерного комплексу, що відіграє дуже важливу роль не
тільки в охороні фауни та флори, але й як місце гніздування та міграцій значної кількості
водно-болотних птахів, що мають особливий природоохоронний статус (згідно умов
ратифікованої Боннської конвенції) і потребують додаткових заходів щодо збереження у
міграційний період.
Для аналізу екологічного значення екосистем Шацького природного національного
парку, впродовж останніх 30 років проводяться щорічні обліки мігруючих водоплавних
птахів, які концентруються на озерах парку впродовж тривалого осіннього періоду. Обліки
організовано членами Західно-українського орнітологічного товариства за підтримки
адміністрації Шацького національного парку. Саме дані про стан та чисельність мігруючих
видів птахів у Шацькому районі, відіграють ведучу роль серед критеріїв оцінки міжнародної
цінності цих водно-болотних угідь, які забезпечують біологічні стратегії різних видів птахів,
що гніздяться, зимують або мігрують на згаданій території.
Моніторинг птахів водно-болотного комплексу ведеться на 18 озерах Шацького НПП
з 1985 р. в осінній період. Саме в цей період спостерігається концентрації птахів перед
осінньою міграцією, де вони активно відгодовуються (жирують) перед відльотом. Тому в цей
час нами проводяться обліки, застосовуючи автотранспорт та плавальні засоби, спеціальні
вишки, що розташовані поруч біля озер і придатні для обліку птахів. Як бачимо з наведених
даних кількість мігруючих водно-болотних птахів коливається по роках від 25 до 7 тисяч
особин. Для тривалої оцінки чисельності мігруючих водоплавних птахів ми обрали найбільш
характерні та чисельні види (гагара чорношия Gavia arctica, пірникоза велика Podiceps
cristatus, гуска сіра Anser anser, лебідь-шипун Cygnus olor, крижень Anas platyrhynchos,
чирянка велика Anas querquedula, попелюх Aythya ferina, чернь чубата Aythya fuligula, лиска
Fulica atra). Спеціальна увага в час обліків була приділена і рідкісним видам(чернь білоока
Aythya nyroca, гоголь Bucephala clangula, крех великий Mergus merganser), які складають
цілісний комплекс регулярно мігруючих птахів, що зупиняються на Шацьких озерах.
Перелічені види далі залишаються найбільш характерними мігрантами, що використовують
водно-болотні угіддя Шацького НПП, як важливий екологічний полігон міжнародного
значення для успішного здійснення міграцій у південно - західну Європу та північну
Африку. Всі мігруючі скупчення водоплавних у Шацькому НПП перебувають під охороною
і впродовж діяльності парку тут підтримується стійкий режим спокою, тому водоплавні дуже
приурочені до постійних ділянок на озерах [3; 9 -11].
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Такі види водно-болотних птахів, як: пірникоза мала Podiceps ruficollis, пірникоза
чорношия Podiceps nigricollis, пірникоза сірощока Podiceps grisegena, бугай Botaurus stellaris,
чапля сіра Ardea cinerea, гуска сіра Anser anser, курочка водяна Gallinula chloropus, мартин
жовтоногий Larus cachinnans, здійснюють міграції раніше (переважно у вересні), а тому під
час наших регулярних обліків трапляються врай рідко.
Таблиця 1. Результати пізньо-осінніх обліків мігруючих водоплавних птахів (1985 – 2012 рр.)

12

13

14

15

16

17

18

4
2
2
2
2
22
6
1
1
29
8
13
25
22
34
121
69
126
81
60
68
138
27
88
38
31

50
126
205
55
4
68
2
5
18
14
27
14
44
28
26
6
59
54
8
8
13
11
11
20
6
12
4
13

22
29
91
1
26
248
16
71
322
142
45
70
55
178
44
62
98
66
278
348
286
165
186
234
452
188
156
128

5
26
50
24
23
48
18
37
29
25
18
23
14

50
50
92
126
88
22
56
90
102
24
50
38
30

25
10
24
60
54
92
18
14
60
46
51
18
6

11967
8287
25238
18433
8600
8533
7948
7540
7322
9473
6865
7513
6438
8441
8727
5986
7723
9127
9685
11098
10040
8239
9408
11018
9879
9943
6865
7780

Всього:

Великий
баклан

7695
4062
16344
12623
4132
5829
4567
3912
4244
4292
4110
4462
4662
5268
7356
4664
4844
5798
5982
6364
6608
5150
5920
7066
5264
6060
4151
4746

Крех
великий

11

46
99
289
29
2
2
2
20
76
14
31
62
106
64
44
48
66
135
66
54
50
24
22
37
4
18
92
80

Чепура
біла

10

23
12
46
139
59
230
16
28
28
7
83
103
104
75
15
18
76
123
50
40
60
19
39
118
46
124
150
50

Мартин
звичайний

9

1444
860
1011
1503
1739
710
523
821
851
1866
784
682
342
771
282
274
580
736
868
1020
562
578
617
860
1742
1344
608
1060

Мартин
сизий

8

13
6
10
19
4
50
70
352
205
126
52
118
57
57
88
30
130
228
191
122
192
70
136
136
150
90
46
64

Мартин жовтоногий

7

2213
2467
6097
3632
2216
860
2178
1698
1363
2296
962
1372
708
1334
738
574
1436
1334
1698
2542
1784
1942
2008
1654
1682
1322
1230
1111

Лиска

6

8
7
4
92
17
160
240
108
444
472
386
114
348
-

Гоголь

5

Чернь
чубата

4
222
258
248
250
230
346
394
326
40
130
113
52
80
105
39
68
68
71
56
64
131
27
19
81
141
172
75
101

Попелюх

3
212
273
817
156
90
106
17
37
43
95
171
132
149
167
70
84
201
199
163
191
104
92
219
427
268
404
234
294

Чирянка
велика

2
27
87
69
20
4
2
1
8
18
46
14
31
9
33
56
45
96
46
54
7
9
22
56
2
2
2
52

Крижень

Сіра гуска

1
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Пірникоза
велика

Лебідьшипун

Гагара
чорновола

Роки

Назва виду

З найбільш рідкісних та мало чисельних водоплавних птахів, які затримуються на
озерах Шацької групи в час пізніх осінніх міграцій (жовтень - листопад), нами виявлені чирянка мала Anas crecca, нерозень Anas strepera, шилохвіст Anas acuta, чирянка велика Anas
querquedula, широконіска Anas clypeata, чернь білоока Aythya nyroca, і вкрай рідко
трапляються залітні особини - пухівка Somateria mollissima, савка Oxyura leucocephala. Щодо
савки, то в даному випадку на Шацькій групі озер може траплятись і північно американський
вид, що акліматизований у Західній Європі, але дане питання залишається не дослідженим.
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Рис. 1. Динаміка чисельності основних видів водно-болотних птахів
Інші види птахів - лебідь-кликун Cygnus cygnus, лебідь малий Cygnus columbarius,
свищ Anas penelope, морянка Clangula hyemalis, гоголь Bucephala clangula, пухівка Somateria
mollissima, крех малий Mergus albellus, мартин сивий Larus canus здійснюють міграцію значно
пізніше у листопаді та на початку грудня, а тому під час наших обліків або не виявляються, або дуже
мало чисельні.
Найбільші масові скупчення водоплавних птахів щороку реєструються на оз. Світязь,
оз. Пулемецьке, оз. Люцимер, тоді , як 20 - 25 років тому, основні скупчення крім цих озер,
зосереджувались на озерах Луки та Перемут. Також, два десятиліття тому, на цих озерах
концентрувались сотні мігруючих лебедів шипунів, але в останнє десятиліття, таких
концентрацій не виявлено. Більше 25 років на озерах Шацького НПП найбільш чисельним
залишаються осінні скупчення лиски, які в минулому основними чином концентрувались на
оз. Луки, але в останні два десятиліття змістились на оз. Світязь. Найбільші скупчення лиски
в минулому утворювали концентрації до 4-4,4 тис. особин (оз. Луки), але в останні роки, такі
масові концентрації нараховують не більше 2 -2,7 тис. ос. (оз. Світязь, затока Лука). Змішані
концентрації водоплавних складають основним чином такі види, як - крижень Anas
platyrhynchos, попелюх Aythya ferina, лиска Fulica atra. Іноді на озера прибувають зграї
мартина звичайного Larus ridibundus до 2-3,5 тис. ос., та мартина жовтоногого Larus
cachinnans, переважно небільше 500 – 600 ос., але обидва види мартинів на озерах
затримуються не тривалий час. Серед пірникоз, найбільш чисельні зграї в окремі роки
зафіксовано у пірникози великої Podiceps cristatus, які можуть досягати 600 – 700 ос. Пізно
восени на озерах парку чисельність баклана великого Phalacrocorax carbo відносно низька,
що пов’язано з його ранніми осінніми переміщеннями ближче до морських узбереж та місць
зимівлі. Види (крижень, попелюх, лиска), що впродовж трьох десятиліть формували і
продовжують складати основні концентрації осінніх мігруючих водоплавних птахів на
озерах Шацького НПП, в останні десятиліття помітно скоротили свою чисельність.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І СУЧАСНІ ГЕОЛОГІЧНІ
ПРОЦЕСИ НА ТУЗЛІВСЬКІЙ ГРУПІ ОЗЕРО-ЛИМАНІВ
Мєдвєдєв О.Ю.
Національний природний парк «Тузлівські лимани»
oggme_team@mail.ru
Збереження і відтворення водно-болотних угідь (ВБУ) - одне з головних завдань яке
ставить нам життя в XXI столітті. Але це питання необхідно здійснювати і регулювати з
урахуванням минулого, теперішнього і майбутнього. Причому ВБУ це не тільки біота, яка
має домінуюче положення при спостереженнях. Загалом необхідно провадити комплексний
моніторинг з урахуванням елементів неживої природи. Причому на деяких ділянках від
вивчення і знань про неживу природу залежить розвиток і популяція живих організмів.
Необхідність проведення моніторингу за станом неживої природи розглянемо на прикладі
озеро-лиманів (лимано-озер, лиманів) Тузлівської групи, яка входить (і є домінуючою ) до
національного природного парку «Тузлівські лимани».
В межиріччі Дунаю та Дністра розташовано в повздовж морського узбережжя ланцюг
мілководних озеро-лиманів, який починається з озера Джаншейське за котрим йдуть Малий
Сасик, Тузлівська група озеро-лиманів, яка включає в себе Шагани, Алібей, Бурнас.
Довжина пересипу відділяє озеро-лимани від моря становить 36 км, ширина змінюється
від 50 до 350-400 метрів (Рис.1). Формування озеро-лиманів історично пов’язано з
коливанням рівня води моря, а також процесами підняття і опускання прибережної смуги
суші.
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Рис.1 Карта-схема сучасних екзогенних процесів на озеро-лиманах.
(1 – абразія берега; 2- обвали; 3 – біогеормофологічні процеси;
4 – надводні акумулятивні форми)
В наслідок взаємодії геологічних, кліматичних, гідрологічних і хімічних процесів
водойми змінювали свої обриси і розміри, форму берегових і підводних схилів, склад і
потужність доних відкладень, амплітуди коливань рівня і іонного складу води, положення і
розміри пересипу, кількість в ньому промоїн («прорв»), по котрим озеро-лимани
наповнювалися морською водою або скидали свої води в море [1].
Чаши всіх водойм відносяться до лимано-лагун, які утворилися внаслідок опускання
суші і затоплення її морем. Озеро-лимани мілководні, глибини коливаються в межах від 0,6
до 3 метрів [3]. Акваторії озер Джаншейське і Малий Сасик невеликі (7,3 і 2,7м2 відповідно),
їх глибини не перевищують 0,6-1,2м. Визначною особливістю конфігурації цих водойм є
витянутість і перевищення ширини над довжиною. Для озеро-лиманів Тузлівської групи
також характерна витянутість чаши майже перпендикулярно долинам річок. Ширина озера
Шагани перевищує довжину в 1,8 раз. В озерах Алібей, Карачаус і Бурнас, в котрі впадають
річки Хаджидер, Царичанка і Алкалія, довжина в 1,2-1,5 рази перевищує ширину. В місцях
впадіння річок , балок, потічків берегова лінія утворює контури мілководних заток і
«вторинних» озеро-лиманів: Джаншейський з затокою Ставок, Шагани з затоками Мартаза і
Будури, Алібей з озеро-лиманами Карачаус і Хаджидер, Бурнас з озеро-лиманом Курудіол і
Солоне. [4]. Геологічна будова лиманних відкладень Тузлівських озеро-лиманів істотно
відрізняється від інших лиманів Причорномор’я. Окрім того, що тут зменшений розріз
голоценових відкладень, в останні роки минулого століття були знайдені карангатські
відкладення [2]. Вони наведені світло-сірими, жовтими пісками, місцями зцементованими, в
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основі з прошарками суглинку, а також вапняку з мушлями, в котрому виявлені уламки цілі
раковини морських молюсків. [5] Абсолютні відмітки крівлі відкладень з карагатською
фауною становлять 10-12м, а їх потужність досягає 10-13м. Води новоевксинського моря не
заходили в межі території цих лиманів, і континентальний режим існував тут до
стародавньочорноморської трансгресії, лимано-морські і морські відкладення котрої
повсякмістно перекривають самі молоді лесовидні відкладення, а на пересипі лиманів вони
залягають безпосередньо на карангатських морських відкладеннях. Лесовидні суглинки і
супісі тяжкі, карбонатні, з рослинними залишками (іноді з горизонтом коричнево-сірого
похованого ґрунту) залягають на морських пісках карангату і мають потужність 2-5м в
межах лиману Шагани, 2,5-18,8м – лиману Алібей і 0,8-6,0м – лиману Бурнас. Умови
залягання лесовидних суглинків однозначно вказують на їх пізньоплейстоценовий вік.
Відкладення стародавньочорноморського горизонту розповсюдженні повсякмісно і наведені
двома товщами. Їх потужність змінюється в лимані Шагани від 1,7 до 5,7м, в лимані Алибей
– від 1,4 до 9,0м і в лимані Бурнас – від 1,2 до 10,7м. Нижня товща, наведена темно-сірим,
зеленувато-сірим супісчаним, місцями суглинистим мулом з гніздами піску і раковинами
еврігалинних морських молюсків, відноситься до верхів нижнього голоцену, тобто до
витязевським прошаркам. Цей висновок підтверджується радіовуглецевим датуванням (7150190 років), яке було отримано по мушлям з основи мулу (безпосередньо на контакті з
лесовидними суглинками) [2]. Вище залягають каламатські відкладення з найбільш
стіногалинною в голоцені фауною молюсків. Верхня товща відноситься до відкладень
фанагорійського і джеметинського віку. Вона наведена жовтими, в основі сірувато-жовтими
кварцовими, рідше детритовими, замуленими пісками, з багато чисельними уламками і
цілими створами морських молюсків. Потужність їх від 2 до 5м, різко збільшуючись на
пересипу, де досягає 12,4м. Вони складають сучасний пересип лиманів Шагани і Алибей. В
межах лиманів до цього інтервалу відносяться темно-сірий супісчаний мул з лінзами піску,
мушлями потужністю 1,0-5,0м. Приблизно в центральних частинах лиманів Шагани, Алібей і
Бурнас є неглибокі ерозійні зниження (відмітки ложа-15-18м), заповненні мілко- і
середньозернистим алювієм антського віку, потужністю від 3-4 до 6м. Алювій
перекривається не новоевксинськими, а нижньоголоценовими мулами. До місць
перехрещення пересипу цими улоговинами приурочені максимальні зміщення берегової лінії
в бік суші, тобто ці дільниці найбільш динамічні і найменш стійкі. Берега озеро-лиманів
височать над сучасним рівнем води на 0,5-18 метрів. Серед сучасних геологічних процесів
які впливають на формування берегів найпоширеніші це абразія і обвали (Ф.1-2),
біогеоморфологічні (Ф.3-4) і акумулятивні (Ф.5-6) процеси (Рис.1). Абразійні і обвальні
процеси при природному розвитку берегів призводять до вирівнювання лінії берега і його
відступання. Швидкість цих процесів залежить переважно від гідрологічного режиму
водойми і направлення вітру. Біогеоморфологічні процеси знаходять все більше
відображення в формуванні берегів морів і лимано-озер. До них відносяться утворення хащ
очерету, водоростей, особливо зі зміною течії або наявністю більш опрісненої води.
Акумулятивні процеси формують пересипи, коси, пляжі, тераси лимано-озер. Нижче будуть
розглянуті вище перелічені процеси по кожному з лимано-озер. (Рис.1., Табл.1). На озері
Солоне висота берегової лінії змінюється від 0 до 4,5м, причому західний берег майже по
всій лінії «пливе», тобто проявляються процеси абразії і обвальні явища. На східному –
процеси майже відсутні. В верхів’ях озеро-лимана мають прояви біогеоморфологічних
процесів (утворення заростей очерету і водорості). Загальна протяжність абразивнообвального берега становить 4км, за участю біогеоморфологічних процесів – 2км. На 3км
ділянці берега вищенаведені процеси відсутні або мають незначний прояв. На озері Бурнас
висота берегової лінії змінюється від 0 до 16,5м. східна частина узбережжя майже повністю
вкрита лісом, який місцями доходить до уриву берега. На більшій частині берегової лінії
мають розвиток обвальні і абразивні процеси (83%). На східній частині мають незначний
розвиток біогеоморфологічні процеси .
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Таблиця 1. Розповсюдження берегоформуючих процесів на схилах лимано-озер (без
урахування пересипу)
Водойма
(озеро-лимани)

Загальна
довжина
берега,
км

Абразія відсутня

Абразійно-обвальний Біогеморфологічний

Протяжність
км
%

Протяжність
км
%

Протяжність
км
%

Бурнас
Солоне
Курудіол

12
9
10

2
3
0

17
33
0

10
4
10

83
44
100

0
2
0

0
23
0

Алібей
Хаджидер
Карачаус

18
16
22

4
2
4

22
13
18

14
5
15

78
31
68

0
9
3

0
56
14

Шагани
Будури
Мартаза

24
10
4

6
8
3

25
80
75

18
2
0

75
20
0

0
0
1

0
0
25

Малий Сасик
Джаншейське

6
8

6
8

100
100

0
0

0
0

6
8

100
100

На озері Курудіол висота берегової лінії змінюється від 0 до 3,5м. Практично вся
частина узбережжя охоплена обвальними і абразивними процесами. Окрім цього
спостерігається наявність надводних акумулятивних форм які сприяють утворенню піщаних
смуг і кос. На озері Хаджидер висота берегової лінії і процеси на обох берегах істотно
відрізняються один від одного. На східному березі берегова лінія має круті уступи з висотою
8-10м с проявами абразії в обвальних процесів до котрих приєднуються окрім цього і
дефляційні процеси. На західному березі, більш пологому і в північній частині мають широке
розповсюдження біогеоморфологічні процеси. Загальна протяжність абразивно-обвального
берега становить 5км, за участю біогеоморфологічних процесів – 9км. На 2км ділянці берега
вище наведені процеси відсутні або мають незначний прояв. На озері Алібей висота берегової
лінії змінюється від 0 до 3м на східному березі до 3-6м на західному. На східному березі
частково проявляються обвальні процеси, подекуди – абразивні. На західному березі мають
розповсюдження абразивно-обвальні процеси при домінуванні абразивних. І це при тому, що
більша частина західного берега вкрита лісонасадженнями. Між озеро-лиманами ХаджидерАлібей і Алібей-Карачаус мають прояви надводних акумулятивних форм у вигляді піщаних
кос. Загальна протяжність абразивно-обвального берега становить 14км. На 4км ділянці
берега вище наведені процеси відсутні або мають незначний прояв. Висота берегової лінії
озера Карачаус змінюється від 0 до 16м, в середньому 2-3,5м. Як на східному так і на
західному берегах розповсюдженні обвально-абразивні процеси які подекуди підсилюються
дефляцією. У верхів’ї водойми мають прояв біогермофологічні процеси. Загальна
протяжність абразивно-обвального берега становить 15км, за участю біогеоморфологічних
процесів – 3км. На 4км ділянці берега вищенаведені процеси відсутні або мають незначний
прояв. Між озеро-лиманами Алібей-Карачаус- Шагани мають прояви надводні акумулятивні
форми у вигляді піщаних кос. Озеро Шагани має найбільшу берегову лінію, яка становить 24
км. Висота берегів, в порівнянні з іншими водоймами невисока і становить в середньому 1,52 метри. Більша частина узбережжя (18 км) підвернене обвальним процесам і абразії.
Подекуди до них долучаються процеси дефляції. На 6км ділянці берега вищенаведені
процеси відсутні або мають незначний прояв. Між озеро-лиманами Шагани – Мартаза –
Будури -Карачаус мають прояви надводні акумулятивні форми у вигляді піщаних кос.
Берегова лінія озера Будури полога, висота берега над урізом води рідко досягає 0,50,7метра.Абразивні і обвальні процеси зафіксовано на незначній території яка прилягає до
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озера Шагани і становить 2км. На 10км ділянці берега вищенаведені процеси відсутні або
мають незначний прояв. Берегова лінія озера Мартаза полога, висота берега над урізом води
незначна - 0,3-0,4 метра. Абразивні і обвальні процеси практично відсутні. Фрагментарно
мають місце біогеормофологічні процеси (на ділянці довжиною приблизно 1 км). На 3км
ділянці берега абразивні, обвальні і біогермофологічні процеси відсутні. Між озеролиманами Шагани – Мартаза мають прояви надводні акумулятивні форми у вигляді піщаних
кос. Берегова лінія озер Малого Сасику та Джаншейського полога, висота берега над урізом
води незначна і рідко досягає відмітки 0,4м. Абразивні і обвальні процеси відсутні.
Практично уздовж всього узбережжя мають розвиток біогеормофологічні процеси.
Розглянуті геологічні особливості і інженерно-геологічні процеси на узбережжях водойм, а в
подальшому моніторинг за їх станом, дозволить не тільки зберігати унікальні водні об’єкти,
а й прогнозувати й попереджувати їх подальший стан з урахуванням гідрологічних,
гідрохімічних і кліматичних даних. В цілому ж це буде позитивно відображатися на розвитку
ВБУ в цілому.
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Ф1-2. Абразивні і обвальні процеси на озеро-лиманах Солоне і Алібей

Ф.3-4. Біогеоморфологічні процеси на озеро-лиманах Алібей і Мартаза
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Ф.5-6. Акумулятивні процеси на озеро-лиманах Карачаус і Бурнас
ССАВЦІ ЗАПЛАВИ РІЧКИ НИВКА ТА ПРИЛЕГЛИХ
ТЕРИТОРІЙ: ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ
Мішта А.В.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
amishta@izan.kiev.ua
Фауна Київської міської агломерації (до якої входить місто та його зелена зона)
налічує принаймні 57 видів ссавців (за підрахунками різних авторів від 57 до 61), що складає
майже половину від загальної кількості видів ссавців України. Таке видове багатство
передусім обумовлене розміщенням вищезгаданої території на стику лісової та лісостепової
природних зон. Незважаючи на вплив великого міста, тваринний світ Київської міської
агломерації характеризується значною різноманітністю та наявністю значної кількості
рідкісних видів. Майже три чверті фауни ссавців Київщини (48 вид) представлено в тих чи
інших охоронних списках .
Нашим дослідженням охоплено лісові масиви між р. Ірпінь та Києвом
(Святошинський ліс) та Святошинські ставки. Обривчасті дані щодо фауни ссавців заплави
р. Нивка та прилеглих територій ми знаходимо у ряді праць (Шарлеман, 1915; Шарлеман,
1921; Корнеєв, 1939; Підоплічка, 1932, 1937; Загороднюк, Годлевська, 2003). Аналіз сучасної
літератури показав, що за останні 50 років публікації щодо фауни ссавців Київщини взагалі
майже відсутні. Виключення складають публікації присвячені кажанам - вразливій групі,
якій приділяється особлива увага як в Європі, так і на Україні.
Джерелом інформації для зведення щодо сучасного стану фауни ссавців заплави р.
Нивка та прилеглих територій послужили літературні дані, оригінальні дані зібрані в ході
досліджень дрібних ссавців у 1991-2011 рр., колекції зоологічного музею КДУ ім. Тараса
Шевченка, національного науково-природничого музею (НППМ), колекції музею
національного Аграрного університету, а також результати опитування фахівців (Ю. В.
Дубровського, О. Д. Некрасової, І. І. Козиненко), котрі проводили дослідження на територях,
прилеглих до заплави р. Нивка.
На склад фауни ссавців заплави р. Нивка впливають як близькість міста, так і
безпосередній контакт з зеленою зоною, що простягається на північ та, меншою мірою, на
південь від заплави. На жаль, протягом останніх десятирічч річка зазнала суттєвого
антропогенного тиску, який проявився у вигляді рекреаційне навантаження та
безпосереднього забруднення (Ситник та ін., 2005).
Досліджувана територія поєднує лучно-болотяні та лісові ландшафти, при чому
рослинність представлена такими основними групами: водною та прибережноводною
рослинністю, болотистими луками, справжніми луками, сосново-дубовими лісами,
псамофітними ургупованнями та вологими вільхово-осиковими лісами.
Переважну
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більшість ссавців складають лісові види; представлені також види відкритих ландшафтів,
біляводні та синантропні види.
В лісових масивах зустрічається косуля (Capreolus capreolus), білка (Sciurus vulgaris),
заєць (Lepus europaeus), лисиця (Vulpes vulpes), кабан (Sus scrofa), куниця лісова (Martes
martes), чорний тхір (Mustela putorius), їжак білочеревний (Erinaceus concolor), ласка (Mustela
nivalis). Дуже рідко став траплятися у межах ділянки лось (Alces alces). Рідкісними
дендрофілами Святошинського лісу та Святошинських садів є вовчки, представлені 3
видами: вовчком сірим (Glis glis), лісовим (Dryomys nitedula) та ліщинним (Muscardinus
avellanarius). Причому сірий вовчок (вид схильний до синантропії) ще років 20 назад був
звичайним мешканцем Святошинських садів та присадибних ділянок. В наш час чисельність
виду значно скоротилася. До найбільш типових дрібних ссавців відносяться кріт
європейський (Talpa europaea), бурозубка звичайна (Sorex araneus) та мала (Sorex minutus),
нориця руда (Myodes glareolus), нориця підземна (Microtus subterraneus), нориця лучна
(Microtus levis), миші жовтогорла (Apodemus flavicollis), польова (Apodemus agrarius) та
лісова (Apodemus sylvaticus). На відкритих лучних ділянках реєструвалася нориця звичайна
(Microtus arvalis), миша-крихітка (Micromys minutus), миша хатня (Mus musculus) та польова,
пацюк (Rattus norvegicus), а також білозубка мала (Crocidura suaveolens). В районі забудови
реєструвалася куниця кам’яна (Martes foina). Раніше в заплаві р. Нивка були звичайними
бобри (Castor fiber), які перекочували сюди за часів меліоративних робіт на р. Ірпінь,
зустрічалася видра (Lutra lutra). В наш час бобри постійно мешкають на території заказника
“Романівське болото”. Нечисленними представниками дрібних ссавців є нориця-економка
(Microtus oeconomus), кутора велика (Neomys fodiens) та нориця водяна (Arvicola terrestris). Ці
види можна зустріти переважно в заплаві р. Ірпінь. Звичайним видом заплави є ондатра
(Ondatra zibethicus). З хижих досить регулярно реєструється собака єнотоподібний
(Nyctereutes procyonoides). Раніше в ок. Ірпіня мешкали такі рідкісні види, як горностай
(Mustela erminea) (ЧКУ, 2009), кутора мала (Neomys anomalus) (Червона Книга України),
мишівка лісова (ЧКУ 2009, БК2), білозубка білочерева (Crocidura leucodon)(ЧКУ, 2009) та
нориця темна (Microtus agrestis) – найрідкісніша нориця Київщини (Корнеєв, 1939;
Підоплічка, 1932, 1937). Сучасні дані щодо перебування цих видів на досліджуваній
території відсутні. З кажанів звичайним для даної території є кажан пізній (Eptesicus
serotinus), вухань бурий (Plecotus auritus), нічниця водяна (Myotis daubentonii) та вечірниця
дозірна (Nyctalus noctula) – види, що занесені до Червоної книги України (2009) та ІІ додатку
Бернської конвенції. Безпосередньо на Святошинських озерах та ставках р. Нивки було
зареєстровано нічницю ставкову Myotis dasycneme (Червона Книга України, БК2, червоний
список МСОП) (Загороднюк, Годлевська, 2003). Цей вид раніше реєструвався і на території
прилеглих лісових масивів Пущі-Водиці та на Биковні (Абеленцев та ін., 1956).
Зі ссавців, які мешкали на дослідженій території в минулому, проте вже не
зустрічаються в наш час, слід згадати норку європейську (Mustela lutreola) (витіснену
внаслідок розселення більш пластичного виду-вселенця норки американської Mustela vison)
та сліпака подільського (Spalax zemni), який зустрічався в р-ні Святошина та заплави р.
Ірпінь. Майже не зустрічається в досліджених лісових масивах вовк (Canis lupus), вид, що
охороняється Бернською конвенцією (БК2).
Таким чином, фауна ссавців досліджуваного району представлена принаймні 41
видом з 6 рядів. Із них 6 видів комахоїдних (Insectivora), 5 видів кажанів (Choroptera), 18
видів гризунів (Rodentia), 1 вид зайцеподібних (Lagomorpha), 8 видів хижих (Carnivora) та 3
види ратичних (Artiodactyla). Декілька видів і нині зустрічаються на прилеглих територіях, і
їх перебування в заплаві р. Нивка можливе, але потребує підтвердження (горностай, кутора
мала, мишівка лісова).
За результатами наших досліджень заплава р. Нивка увійшла до переліку територій
найперспективіших з точки зору охорони рідкісних та тих, що знаходяться під загрозою
зникнення, ссавців Київської міської агломерації. В межах цієї території з 41 виду ссавців
26 види знаходяться під охороною Бернської конвенції, 7 видів внесені до ЧКУ9 видів – до
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червоного списку МСОП, та 2 види - до списку ЄС. Ми вважаємо за доцільне організацію
на дослідженій території загальнозоологічного заказника місцевого значення
"Святошинські стави" (який включатиме низку ставів на річці Нивка та ділянку прилеглих
лісів). На лісових ділянках рекомендується збереження старих, дуплистих та загиблих
дерев, що дають притулок різноманітним тваринам, в тому числі і рідкісним видам ссавців.
В заплавній частині необхідне збереження вільшняків, а також вологих лук та боліт.
Обов’язковим є обмеження заходів, що можуть призвести до змін гідрологічного
режиму водойм.
У зв’язку з тим, що ефективне збереження видів на конкретній території неможливе
без даних про факт його перебування та чисельність, необхідно впровадити систему
моніторингу для індикаторних видів (в першу чергу, червонокнижних та рідкісних), що
водночас буде основою для ведення Державного Кадастру тваринного світу, а в перспективі
- для створення державних програм з метою збереження видів ссавців фауни України, що
знаходяться на межі вимирання через брак природоохоронних заходів.
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Таблиця 1. Ссавці заплави річки Нивка та їх охоронний статус
Наукова назва виду

Insectivora (6)
Sorex araneus - бурозубка звичайна
Sorex minutus - бурозубка мала
Crocidura suaveolens - білозубка мала
Crocidura leucodon – білозубка білочерева
Neomys fodiens - кутора велика
Neomys anomalus - кутора мала
Erinaceus roumanicus - їжак білочеревий
Talpa europaea - кріт звичайний
Chiroptera (5)
Myotis dasycneme – нічниця ставкова
Myotis daubentoni – нічниця водяна
Plecotus auritus - вухань бурий
Nyctalus noctula – вечірниця руда

Представленість в
регіоні
Раніше
Останні 20 р

Охоронний статус
ЧКУ

БК

МСОП

+
+
+
+
+
+
+
+

+++
+
++
+
++
++

НВ
РД
-

b3
b3
b3
b3
b3
b3
b3
-

LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС

+
+
+
+

+
++
+
++

ЗК
ВР
РД
ВР

b2
b2
b2
b2

NT
LС
LС
LС

184

Наукова назва виду

Eptesicus serotinus - кажан пізній
Carnivora (8)
Nyctereutes procyonoides - собака єнотоподібний
Canis lupus – вовк
Vulpes vulpes - лисиця звичайна
Martes foina – куниця кам’яна
Martes martes – куниця звичайна
Mustela nivalis – ласка
Mustela erminea – горностай
Mustela lutreola - норка європейська
Mustela vison - норка американська
Mustela putorius – тхір чорний
Lutra lutra – видра
Duplicidentata (1)
Lepus europaeus - заєць сірий
Rodentia (18)
Castor fiber - бобер європейський
Sciurus vulgaris – білка
Glis glis - вовчок сірий
Dryomys nitedula - вовчок лісовий
Muscardinus avellanarius - вовчок ліщинний (ліскулька)
Sicista betulina - мишівка лісова
Apodemus agrarius - миша польова
Micromys minutus – миша-крихітка
Sylvaemys sylvaticus – миша лісова
Apodemus flavicollis – миша жовтогорла
Mus musculus - миша звичайна
Rattus norvegicus - пацюк сірий
Ondatra zibethicus – ондатра
Myodes glareolus - нориця руда
Arvicola amphibius - нориця водяна
Microtus arvalis - нориця польова
Microtus levis - нориця лучна
Microtus agrestis - нориця темна
Microtus oeconomus – нориця економка
Microtus subterraneus - нориця підземна
Spalax zemni – сліпак подільський
Artiodactyla (3)
Sus scrofa - кабан
Capreolus capreolus – козуля
Alces alces - лось європейський

Представленість в
регіоні
Раніше
Останні 20 р
+
++

Охоронний статус
ЧКУ
ВР

БК
b2

МСОП
LС

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-?
++
++
+
++
*
-?
++
+

НО
ЗН
НО

b2
b3
b3
b3
b3
b2
b3
b2

LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
EN
LС
LС
NT

+

++

-

b3

LС

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
++
+
+
+
?
++
+
++
+
++
++
+
++
+
++
++
*
+
+
-

РД
НВ

b3
b3
b3
b3
b3
b2
b3
-

LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
LС
VU

+
+
+

+
++
+

-

b3
b3
b3

LС
LС
LС

Примітки: МСОП – червоний список МСОП (NT - близький до загрозливого стану; VU - вразливий;
EN - під загрозою зникнення); БK - Бернський список, b2 – додаток 2; b3 – додаток 3; ЧКУ – Червона
книга України, 2009 (РД-рідкісний; НВ-недостатньо відомий; ВР-вразливий; ЗК-зникаючий; НОнеоцінений); ЄС – європейський червоний список; * - зустрічається на прилеглих територіях

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНІТОРИНГУ НАЗЕМНИХ
ССАВЦІВ ВБУ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ КІЛІЙСЬКЕ ГИРЛО
Мішта А.В.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
amishta@izan.kiev.ua
Кілійське гирло - північний, найбільш багатоводний рукав дельти Дунаю. З 1995 року
територія площею 32 800 га входить до переліку територій, що охороняються згідно
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Рамсарської конвенції. З 2007 року Кілійське гирло є частиною глибоководного суднового
ходу (каналу) Дунай-Чорне море (ГСХ).
Ця територія має міжнародне значення, завдяки тому, що забезпечує існування
популяцій рідкісних рослин та тварин, і, відповідно, підтримання біологічного різноманіття
регіону та підтримує існування вразливих та тих, що знаходяться під загрозою зникнення
видів.
Природоохоронний досвід провідних країн світу свідчить про те, що підхід до
охорони рідкісних видів ссавців на сьогоднішній день не може бути зведений тільки до
моніторингу і охорони конкретних видів, а входить до комплексних програм збереження
різноманіття екосистем в цілому (в результаті чого зберігається різноманіття видів і
генофондів).
Порівняння видового складу та стану популяцій ссавців Дунайського біосферного
заповідника (ДБЗ) з такими у станом до будівництва ГСХ проводилося на основі власних
досліджень, інформації, наведеної в Літопису Природи ДБЗ за 1982-1992, 2006-2007 роки, в
публікаціях, присвяченим фауні регіону (Загороднюк, Федорченко, 1993; Федорченко, 1992;
Жмуд, 1999; Волох, 2000; Роженко, 2010), а також усних повідомлень фахівців, що
проводили дослідження на даній території – М. Є. Жмуда (ДБЗ), Г. А. Токаря (ДБЗ), О. І.
Жмуд (ДБЗ), О. Д. Некрасової (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена), Т. І. Котенко
(Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена).
На території ДБЗ дослідження проводилися протягом 3-х років (2008-2010). Охоплені
такі території: острів Кубану (прируслова гряда, приморська гряда та коса); Пташина коса;
острів Кубанський (середина острова, приморська гряда та коса); острів Піщаний та острів
Анкудінов. Дослідження дрібних ссавців методом відлову за допомогою живопасток та
ловчих циліндрів проводилося в околицях м. Вилкове (контора заповідника та плавні за
містом) у 1992, 1996, та 2008-2010 рр. Маршрутний облік ссавців проводився за слідами на
піщаних косах. Додатково велися вивчення слідів життєдіяльності ссавців, візуальні
спостереження та реєстрація кажанів за допомогою ультразвукового гетеродинного
детектора Pettersson D-200.
Слід зазначити, що фауна ссавців ДБЗ вивчена недостатньо. Дослідження теріофауни в
різному обсязі проводилися з 1982 по 1992 р. За цей період майже не переривалися обліки
великих ссавців: копитних та хижих. Щодо дрібних ссавців методичні обліки мали місце
лише протягом 1984-1989 рр. У Літописах Природи заповідника взагалі відсутні дані щодо
ссавців за період 1994-2004 рр. Не працювали теріологи і за проектом Світового банку у
1995–1997 рр. Анотований список ссавців ДБЗ (Жмуд, 1999) має попередній характер,
зокрема, неповним є список кажанів, уточнень потребує список мишоподібних гризунів.
Слід зазначити, що і в наявних Літописах Природи заповідника бракує даних щодо
просторового розподілу та стану популяцій багатьох видів ссавців.
Загалом на території ДБЗ передбачалося перебування 42 видів ссавців (Жмуд, 1999). Із
них за підтвердженою фактичним матеріалом інформацією на території заповідника
зареєстровано 29 наземних ссавців (крім того 3 види морських ссавців, тобто разом 32 види).
За період досліджень додатково до існуючого списку ми зареєстрували 3 види кажанів:
пізнього кажана (Eptesicus serotinus), нетопира середземноморського (Pipistrellus kuhlii) та
нічницю (Myotis sp.). Крім того, вперше отримані дані про перебування на території ДБЗ
шакала (Canis aureus).
Досі не знайдено підтвердження щодо перебування на території ДБЗ ховраха
подільського Spermophilus odessanus (ЧКУ 2009; Habitat Directive). Також у Літописах
Природи відсутні дані щодо мишівки степової Sicista subtilis (ЧКУ, 2009 та II Додаток
Бернської Конвенції), сліпака білозубого Nannospalax leucodon (ЧКУ, 2009), хом’ячка сірого
Cricetulus migratorius (ЧКУ, 2009) та хом’яка звичайного Cricetus cricetus (ЧКУ, 2009 та II
Додаток Бернської Конвенції). Немає підтверджень також щодо перебування на території
ДБЗ тхора степового Mustela eversmanni (ЧКУ, 2009), перев’язки Vormela peregusna (ЧКУ,
2009) та американської норки Mustela vison (адвентивний вид).
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В ході нашого дослідження, ми спостерігали в природі, виявили за допомогою
детектора або фіксували сліди життєдіяльності 33 видів наземних ссавців. Із них 11 видів
занесено до ЧКУ (2009), 2 види – до списку IUCN та 18 видів знаходяться під охороною
Бернської конвенції. Перелік зареєстрованих видів: їжак білочеревий (Erinaceus roumanicus),
кріт (Talpa europaea), кутора мала (Neomys anomalus), звичайна бурозубка (Sorex araneus),
мала бурозубка (Sorex minutus), мала білозубка (Crocidura suaveolens), лилик двоколірний
(Vespertillio murinus), вухань сірий (Plecotus austriacus), нетопир-карлик (Pipistrellus
pipistrellus), пізній кажан (Eptesicus serotinus), нетопир білосмугий (Pipistrellus kuhlii),
нічниця (Myotis sp.), водяний щур (Arvicola amphibius), миша-крихітка (Micromys minutus),
миша польова (Apodemus agrarius), миша хатня (Mus musculus), миша лісова (Apodemus
sylvaticus), пацюк сірий (Rattus norvegicus), ондатра (Ondatra zibethicus), нориця лучна
(Microtus levis), єнотоподібний собака (Nyctereutes procyonoides), лисиця (Vulpes vulpes),
борсук (Meles meles), горностай (Mustela erminea), ласка (Mustela nivalis), норка європейська
(Mustela lutreola), видра (Lutra lutra), кіт лісовий (Felis silvestris), шакал (Canis aureus), кабан
(Sus scrofa), козуля (Capreolus capreolus), куниця кам’яна (Mustela foina), заєць сірий (Lepus
europaeus). Крім цього, на території заповідника ми спостерігали свійських тварин: собак,
котів, корів та коней.
Подальші дослідження мають підтвердити наявність та особливості поширення цих
видів, а також виявити нові види кажанів, оскільки цей список ще далеко не повний. Не
виключено перебування на території “Кілійського гирла” ще одного червонокнижного виду,
тхора чорного (Mustela putorius), який не включений у список ссавців ДБЗ, але згадується
при описі теріофауни прилеглих територій (Волох, 2000) .
Кажани належать до найбільш вразливої групи наземних ссавців нашої фауни. Про це
свідчить їх представленість у різноманітних Червоних списках. Зокрема, до Червоної Книги
України (2009) занесено 25 видів кажанів, що складає 100% вітчизняної хіроптерофауни. На
досліджуваній території зареєстровано перебування 6 видів кажанів.
В межах заповідних територій кажани можуть служити індикатором антропогенних
змін місць перебування. Вони найбільш ефективно використовують лісові масиви з їх
внутрішніми та зовнішніми екотонами (галявинами). Кажани є дуже чутливими до хімічного
забруднення середовища, зокрема до використання інсектицидів. Важливим фактором також
виявилось руйнування місць мешкання видів в результаті вирубування дуплистих дерев.
Повсюдно головною причиною скорочення чисельності кажанів в наш час виявляється
сукупний ефект турбування та руйнування місць перебування цих тварин. Найсуттєвішою
проблемою є відсутність достовірної інформації про сучасний стан, поширення та
чисельність кажанів на території ДБЗ, і, відповідно, неможливість зробити висновки щодо
історичних змін цих характеристик в регіоні.
На жаль, моніторингових досліджень фауни дрібних ссавців на території ДБЗ не
проводили. Наявні результати відловів за різні роки на різних ділянках заповідника, які
слугували радше з’ясуванню поширення видів та відносної чисельності дрібних ссавців.
Згодом ці дані можна буде порівняти з новими, отриманими на моніторингових
майданчиках, за умови наявності детальних описів цих біотопів. Для гризунів в цілому
найважливішим фактором вразливості є трансформація природних біотопів, а при скороченні
чисельності до критичної, вагомим фактором загрози виступає також винищення хижаками
та отруєння отрутохімікатами для комахоїдних представників ряду, якими є мишівка
степова. На жаль, існування цього виду на території ДБЗ поки що не має підтверджень.
Зміна довкілля під впливом діяльності людини неоднаково впливає на різні види
дрібних хижаків. Найбільше страждають види-стенобіонти та стенофаги (видра, норка
європейська), а еврибіонти (такі як лисиця, куниця кам’яна) знаходяться в більш вигідному
становищі. Проміжне положення займає борсук. Види-стенофаги та еврибіонти (ласка,
горностай) залежать здебільшого від стану їх кормів (нориць). В результаті антропогенного
втручання мають місце різні реакції різних видів хижаків на зміни середовища, що може
призвести до зміни співвідношення видів в екосистемі.
187

На території ВБУ міжнародного значення “Кілійське гирло” достовірно перебуває 4
види червонокнижних хижих: видра річкова, норка європейська, горностай та кіт лісовий.
Чисельність двох перших видів знаходиться у задовільному стані. На відміну від
решти території України, на території ДБЗ європейська норка не була витіснена адвентивним
видом американською норкою. Стан популяції не з’ясований.
У Кілійському гирлі, зокрема на території ДБЗ склалися сприятливі умови для
популяції видри. Про це свідчить динаміка чисельності популяції виду на території
заповідника. За даними Літопису Природи ДБЗ у 1980-ті рр. на різних ділянках
реєструвалися одиничні особини видри: на о. Анкудиновому (1984, 1985), о. Гнєушевому
(1988), о. Полудєнному (1988), о. Стамбульському (1988), о. Кубану та Кубанському (1984,
1986, 1988-1989), гирлі Потаповому (1985-1986), Лєбєдінка (1988,1990), Рибачому (1986),
Східному (1986). Однак обстеження співробітниками заповідника прируслових лісів у 20052007 рр. показало велику щільність слідів цієї тварини. Багато слідів виявлено на
приморських косах заповідника та в Стенцівсько-Жебриянських плавнях. Декілька тварин
постійно мешкають в районі кордону Полуденне і Циганка, видра зустрічається на косі
Дальня, яка переходить з Потапівського кута в море (Літопис Природи 2007). За нашими
даними, середня щільність видри у 2008 році складала 5 ос. на 10 км маршруту, а у 2010 – 7
ос. на 10 км. маршруту. Були досліджені берегові лінії островів Кубану, Кубанського,
Стамбульського, Піщаного, Анкудінова та Пташиної коси. Найбільша щільність
спостерігалася на острові Кубанському та на Пташиній косі, намитій в морі навпроти цього
острова. Очевидно, там мешкає сімейна група видр: щороку ми реєстрували сліди як
дорослих самців, так і дорослих самиць з дитинчатами.
Щодо борсука – це рідкісний вид на досліджуваній території. Існують одиничні
згадки про нього у Літописі Природи ДБЗ: у 2007 році знайдені 2 жилі нори: одна в районі
гирла Білгородське, друга на березі озера Сасик (Літопис природи, 2007). Нами вперше
виявлений цей вид на острові Кубану: знайдені відбитки лап на піску на піщаній косі, а
також сліди життєдіяльності борсука в глибині острова (2008 та 2010 рр). Даних щодо стану
популяції виду немає. Це ж саме відноситься і до лісового кота. Одиничні реєстрації виду
мали місце на островах Кубану та Кубанського, 1 особина була знайдена мертвою в ок. с.
Ліски (Літопис природи, 2006).
Горностай - звичайний, відносно численний вид на островах дельти. Протягом року
відзначений у різних частинах заповідника.
За даними єгерів на Пташиній косі ДБЗ у 2012 році спостерігалася пара шакалів з
виводком. У попередні роки сліди шакала тут не реєструвалися, а найближчим до
Кілійського гирла пунктом достовірної реєстрації шакалів був острів Кислицький поблизу
Кілії (Роженко, 2010). Тобто прогнози М. В. Роженко щодо темпів формування популяції
шакала в пониззі Дунаю цілком справдилися.
Для більшості видів ссавців головним загрожуючим фактором є антропогенний вплив
(руйнування місць мешкання, надмірний промисел, забруднення довкілля), який непрямо
впливає також і на подальше скорочення популяцій видів під впливом біотичних факторів
(конкуренції, інбредної депресії тощо). Для того, щоб оцінити рівень загроз для природних
угруповань ссавців використовуються такі критерії:
1. Видове різноманіття та індекс видового багатства (загальне число видів, характерних
для певної території). Зменшення кількості видів свідчить про значну деградацію території,
стабільна кількість – про відносно благополучний стан, при збільшенні кількості видів треба
звертати увагу, якими саме видами поповнився фауністичний список).
2. Співвідношення аборигенних та чужорідних видів. До адвентивних видів
досліджуваної території відносяться: єнотоподібний собака, ондатра, і американська норка.
Наявність синантропних та адвентивних видів може свідчити про певне антропогенне
навантаження на територію. При дослідженні видового складу та чисельності дрібних
ссавців на території ДБЗ треба приділяти увагу долі представників типових біотопів і
мігрантів з прилеглих територій. Якщо у відловах типові елементи знаходяться в невеликій
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кількості, або навіть відсутні, можна зробити висновок про ступінь деградаційних процесів
на природній території. Відповідно, коли доля чужорідних елементів зростає (особливо за
рахунок синантропних та адвентивних видів), це свідчить про значні зміни в складі
угруповання, і свідчить про трансформацію природного біотопу. Моніторинг за станом
популяцій типових природних угруповань, таким чином дозволяє оцінити трансформаційні
процеси на даній території зокрема і в екосистемі в цілому.
3. Наявність та стан популяцій рідкісних та вразливих видів, що включає:
— порівняння стану популяцій рідкісних і фонових видів;
— оцінку наслідків реакліматизації, штучного розведення і гібридизації;
— оцінку ефективності заходів щодо збереження і відновлення видів;
— оцінку стану популяцій, відновлених від невеликого числа засновників.
4. Присутність тварин різних вікових груп. За благополучного стану території в ній
повинні бути присутні особини як старших вікових груп, так і молоді. Наявність молоді
свідчить про успішне розмноження виду на даній території та стабільність стану популяції.
5. Розбіжності в стані популяцій модельних видів, які спостерігаються в межах
території в залежності від біотопічної приуроченості;
6. Природна динаміка популяцій, що спостерігається на певній території в залежності
від змін біотичних та абіотичних факторів (клімат, харчові ресурси, чисельність, тощо);
7. Зміна стану популяцій при зростанні чи зниженні антропогенного пресингу;
8. Оцінка реакції різних видів на одні й ті ж самі умови (як на заповідній, так і на
антропогенній територіях). За нашими даними найбільш вагомим антропогенним фактором,
який впливає на стан популяцій рідкісних ссавців регіону, виявилася трансформація
природних біотопів. Зокрема, в результаті будівлі штучних водойм в околицях м. Вилкове,
були знищені місця перебування кутори малої (ЧКУ, 2009). Для збереження певної групи
тварин, особливо тих, що знаходиться в критичному стані, необхідне збереження повного
різноманіття біотопів придатних для їх мешкання як на заповідній території, так і за її
межами.
9. Підтримання генетичного різноманіття. Через можливість схрещування свійських
котів із червонокнижним котом лісовим, який ще зберігся в пониззях Дунаю, існує загроза
заміщення останнього гібридами з поступовою елімінацією дикого генотипу (Волох, 2000).
Крім того, на нашу думку, присутність та розмноження на заповідних територіях (зокрема на
кордонах) свійських котів є загрозою для червонокнижних угруповань дрібних ссавців (а
також іншим дрібних хребетних та безхребетних).
Незважаючи на те, що в результаті нашого попереднього дослідження прямий
негативний вплив на фауну ссавців, як наслідок експлуатації глибоководного суднового ходу
Дунай-Чорне море, нами не виявлений, ми вважаємо за потрібне введення моніторингу за
станом популяцій ссавців для подальшого контролю над ситуацією. Особливу увагу
приділити червонокнижним видам: видрі (ЧКУ, 2009, неоцінений), норці європейській (ЧКУ,
2009: зникаючий), куторі малій (ЧКУ, 2009, рідкісний).
Загальні рекомендації, що сприятимуть збереженню різноманіття ссавців ВБУ
міжнародного значення “Кілійське гирло” :
запобігати трансформування природних місць мешкання (типових біотопів) рідкісних
видів ссавців, виявляти та охороняти місця концентрації рідкісних видів ссавців (зокрема
зберігати старі дуплисті дерева та заліснені ділянки ДБЗ);
провести інвентаризаційні дослідження фауни ссавців; аналіз даних щодо стану
популяцій рідкісних ссавців дозволить визначити напрямки збереження для деяких видів, а в
подальшому може служити основою для розробки плану дій щодо охорони видів, стан
популяцій яких незадовільний;
перспективним є подальше вивчення фауни кажанів регіону з використанням як
детекторних обліків, так і активних засобів відлову тварин з подальшим випуском; пошук
сховищ та місць скупчення кажанів;
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проводити обліки чисельності ссавців, враховуючи наявність у тварин природних
циклів коливання чисельності (краще використовувати середні багаторічні дані): кожні 10
років для крупних видів; 5 років у дрібніших, щорічно для дрібних ссавців та кажанів;
використання Пташиної коси, яка сформувалася внаслідок намиву піску навпроти
острова Кубанський, у якості майданчиком для обліку наземних ссавців та подальших
моніторингових досліджень;
компенсувати втрату заповідних ділянок ДБЗ вилучених під час будівництва та
експлуатації ГСХ за рахунок надання статусу “заповідних” іншим нетрансформованими
ділянкам ДБЗ із заплавно-лісовими та аренно-чагарниковими угрупованнями;
по можливості зменшити сукупний антропогенний вплив на прилеглі до ГСХ ДунайЧорне море ділянки (запобігати шумового та хімічного забруднення, руйнування природних
місць мешкання – осередків перебування рідкісних видів ссавців – як фізичного руйнування,
так і трансформації внаслідок змін гідрологічного режиму, тощо;
для виявлення можливого впливу робіт, пов’язаних із поглибленням Сулинського
суднового ходу (Румунія), вважаємо за необхідне впровадження міжнародного моніторингу
за станом природних екосистем заповідника та прилеглих територій, які включатимуть
моніторинг стану популяцій наземних ссавців;
в рамках екологічного моніторингу на території ДБЗ регулярно проводити спеціальні
дослідження гідрологічного стану водойм, якості води, ступеню забруднення гідробіонтів
токсичними речовинами.
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Внаслідок проведених комплексних досліджень іхтіофауни Хрінницького водосховища
протягом 2006-2012 рр., встановлено доцільність організації іхтіологічного заказника
загальнодержавного значення «Хрінницький» для збереження унікального природного
комплексу риб у верхів’ї Хрінницького водосховища (басейн р. Стир).
На сучасному етапі екологічного виховання спільноти українського народу є сприяння
держави у створенні особливо охоронюваних територій та об’єктів природної спадщини. Для
утворення та оптимізації існуючих об’єктів та територій природно-заповідного фонду (ПЗФ)
є необхідним створення природоохоронних територій із чітко визначеним функціональним
призначенням, у яких поєднуються охорона природного біорізноманіття певної групи флори
або фауни, широка природоохоронна освіта та виховання громадськості. До таких утворень
слід віднеси заказники загальнодержавного та місцевого значення. Саме такі особливо
охоронювані території, на нашу думку, дають оптимальний ефект у збереженні
біорізноманіття видів, у тому числі риб та рибоподібних.
Особливої уваги заслуговує питання створення та функціонування іхтіологічних
заказників на території Західного Полісся України загалом та Рівненській і Волинській
областях зокрема. Так, наприклад, на території Рівненської області створено два іхтіологічні
заказники в межах акваторій рр. Прип’ять та Горинь, а на Волині – лише один («Озеро
Соминець» Шацького району). Не зважаючи на наявність природних заповідників,
національних та регіональних ландшафтних природних парків, збереженню іхтіофауни цих
територій та об’єктів не приділено значної уваги, адже положення та режими охорони
вказаних об’єктів ПЗФ лише частково відображають спектр охоронних заходів стосовно
іхтіофауни.
Формулювання мети. Основною метою охорони екосистем природних водойм є
збереження природної цілісності цих утворень, їх структури в природному стані, не
деформованому господарською діяльністю людини із забезпеченням збереження природного
ходу екологічних процесів. З огляду на те, що водосховища – це техногенні акваторії, які
мають специфічну історію виникнення та формування, проблема охорони цих екосистем
набуває своєрідного характеру. В умовах водосховища постановка питання про охорону
природної біоти, ценозів, екосистем не коректна. Природоохоронна діяльність у її
традиційному розумінні щодо таких водних об’єктів стає неможливою. Однак, як для
природних водойм, так і водосховищ залишається спільна проблема охорони рідкісних і
зникаючих видів організмів та унікальних популяцій. У сучасних умовах до таких організмів
або популяцій можна віднести значну кількість видів риб. З цією метою слід забезпечувати
не просто збереження від вимирання, але і нормальне існування цієї особливої групи
організмів. Окрім вказаних задач, перед природоохоронною діяльністю стоять і такі
конкретні проблеми, як охорона різноманіття іхтіофауни, рибних запасів та
рибопродукційних процесів. У зв’язку із цим створення іхтіологічного заказника у верхній
частині Хрінницького водосховища нами вважається виправданим і доцільним.
Виклад основного матеріалу дослідження. Територія проектованого іхтіологічного
заказника «Хрінницький» має унікальне географічне розташування, оскільки знаходиться на
межі двох фізико-географічних областей – Волинської височини і Поліської низовини (в
адміністративних межах Демидівського району Рівненської області та Горохівського району
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Волинської області). Північна межа його проходить по селах Товпижин Демидівського
району Рівненської області та Липа Горохівського району Волинської області, південна межа
– по селах Вербень Демидівського району Рівненської області та Перемиль Горохівського
району Волинської області в межах Хрінницького водосховища та гирлових ділянок
рр. Стир, Липа, Пляшівка. Загальна площа заказника 700 га, з них 80 % акваторії
Хрінницького водосховища (Рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема розташування іхтіологічного заказника «Хрінницький»
Фауністичну цінність проектованого заказника визначають високі показники
біологічного різноманіття риб та рибоподібних, а також наявність значної кількості рідкісних
та зникаючих видів. У складі іхтіофауни проектованого заказника виявлено 30 видів риб.
Найбільше число представників включають ряди Cypriniformes та Perciformes.
Представники цих рядів і визначають представленість іхтіофауни проектованого заказника,
становлячи більше двох третин всіх видів. Порівнюючи із загальним складом іхтіофауни
водойм Західного Полісся України, типовість (репрезентативність) за багатством іхтіофауни
проектованого заказника становить 0,78.
Акваторія в межах проектованого заказника характеризується сповільненою течією,
розвитком стариць та заплавних озер, з’єднаних з водосховищем. На цій ділянці
іхтіофауна представлена лімно-реофільним комплексом риб, притаманним для всієї
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акваторії водосховища. Найпоширенішими тут є такі види: плітка звичайна Rutilus rutilus,
краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus, лин звичайний Tinca tinca, карась
звичайний Carassius carrasius, карась сріблястий Carassius gibelio, сом європейський
Silurus glanis, окунь звичайний Perca fluviatilis, щука звичайна Esox lucius, плоскирка
європейська Blicca bjoerkna.
Часто зустрічаються типові реофільні види: головень європейський Squalius cephalus,
білизна європейська Aspius aspius, щипавка звичайна Сobitis taenia, бичок пісочник
Neogobius fluviatilis. Дана ділянка водосховища піддана посиленому евтрофуванню, яке
виражене заростанням акваторії вищими водними рослинами та замуленням. У зв’язку з
цим фітофільні види риб вказану ділянку використовують як комплекс природних
нерестовищ.
Реофільні риби здійснюють відтворення вище по течії, де гідрологічні умови
відповідають оптимальним показникам для їх нересту. Найбільш сприятливим у цьому
відношенні є місце, де рр. Липа та Пляшівка впадають в Хрінницьке водосховище.
Гирлові ділянки цих річок формують свого роду дельтово-естуарні зони із великою
кількістю інтенсивно зарослих проток (р. Пляшівка), обширних захищених мілководних
заплав (р. Липа). Крім того, зазначені ділянки характеризуються великою кормністю як
для мирних планктофагів і бентофагів, так і для інших екологічних груп риб. Молодь
фітофільних видів риб тут нагулюється до 2-3-х річного віку. Саме на цих ділянках
найбільш виражена інтеграція в складі іхтіонаселення реофільних та лімнофільних видів,
що обумовлює найбільший рівень біорізноманіття по всій акваторії водосховища. У
гирлах цих річок також знаходяться і зимувальні ями, які придатні для зимівлі молоді та
старших вікових груп риб.
У межах заказника визначено наявність 25 видів риб (83,3 % біорізноманіття
іхтіофауни водосховища), які потребують посиленої охорони та мають природоохоронне
значення за низкою національних та міжнародних природоохоронних списків Нами
встановлено, що у межах проектованого іхтіологічного заказника загальнодержавного
значення «Хрінницький» мешкає 3 представники раритетної іхтіофауни, занесені до
Червоної книги України, 9 видів потребують посиленої охорони згідно додатку до
«Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі»
(Бернської конвенції). Цей авторитетний міжнародний природоохоронний документ та
ст. 21 Закону України «Про Червону книгу України» є основою для заповідання вказаних
видів. Разом з тим, авторитетом у підготовці Червоних книг є Міжнародний союз охорони
природи та природних ресурсів (МСОП) – міжнародна неурядова організація при
ЮНЕСКО, що має консультативний характер. До червоного списку МСОП належать 25
видів (табл. 1).
Ландшафтна цінність проектованого заказника визначена наявністю значної кількості
природних нерестових угідь всіх видів риб. Нами встановлено, що їх загальна площа у межах
заказника становить 278,95 га. Зазначені нерестові площі забезпечують підтримання
відтворювальної здатності іхтіофауни Хрінницького водосховища та рр. Стир, Липа та
Пляшівка. У межах акваторії заказника зосереджено 7 основних зимувальних ям для
забезпечення зимівлі риб загальною площею 3,84 га. Гідрологічні умови та гідрохімічний
режим в межах природних нерестовищ та зимувальних ям відповідають оптимальним
показникам.
Народногосподарська цінність проектованого заказника, полягає у збереженні
рибопродукційного потенціалу Хрінницького водосховища та рр. Стир, Липа та Пляшівка.
Створення заказника ефективно сприятиме збереженню унікального генофонду іхтіофауни
басейну р. Стир, підвищенню якості відтворення та виживання більшості рідкісних та
промислових риб і, як наслідок, забезпечить зростання природної рибопродуктивності.
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Таблиця 1
Склад та охоронний статус іхтіофауни іхтіологічного
заказника загальнодержавного значення «Хрінницький»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Види риб
Мінога українська Eudontomyzon mariae
Карась звичайний (золотистий) Carassius carassius
Минь річковий Lota lota
Гірчак європейський Rhodeus amarus
Білизна європейська Aspius aspius
Сом європейський Silurus glanis
Підуст звичайний Chondrostoma nasus
Верховка звичайна Leucaspius delineatus
В’юн звичайний Misgurnus fossilis
Щипавка звичайна Сobitis taenia
Бичок пісочник Neogobius fluviatilis
Короп звичайний Cyprinus carpio
В’язь звичайний Іdus idus
Судак звичайний Sander lucioperca
Головень європейський Squalius cephalus
Верховодка звичайна Alburnus alburnus
Лин звичайний Tinca tinca
Плітка звичайна Rutilus rutilus
Щука звичайна Esox luceus
Триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus
Окунь звичайний Perca fluviatilis
Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus
Плоскирка європейська Blicca bjoerkna
Краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus
Лящ звичайний Abramis brama
Білий амур східноазійський Сtenopharyngodon
idella
Карась сріблястий Сarassius gibelio
Товстолобик білий амурський
Hypophthalmichthys molitrix
Товстолобик строкатий південнокитайський
Aristichthys nobilis
Головешка ротань Perccottus glenіi

ЧКУ

БеК

МСОП

РР

Зникаючий
Вразливий
Вразливий
-

ІІІ
III
ІІІ
ІІІ
ІІІ
III
ІІІ
III
ІІІ
ІІІ
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-
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П р и м і т к а : ЧКУ – Червона книга України; МСОП – Червоний список МСОП; БеК –
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі; LC –
категорія видів під невеликою загрозою (Least Concern); VU - категорії уразливих видів (Vulnerable);
РР – регіонально рідкісні.

Ресурсна цінність акваторії іхтіологічного заказника забезпечується значною
представленістю цінних у господарському та рекреаційному значенні видів риб. Більшість
зосереджених в межах заказника видів риб використовуються місцевим населенням в якості
харчових продуктів і потребують регламентованого порядку їх посиленої охорони та
використання.
Освітньо-виховна цінність заказника проявляється у проведенні науково-дослідної,
освітньої та виховної роботи студентами, аспірантами та науково-педагогічними кадрами
факультетів біологічного, екологічного та рибогосподарського спрямування навчальних
закладів Рівненської та Волинської областей. У межах акваторії Хрінницького водосховища
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функціонує база практики Національного університету водного господарства та
природокористування, де студенти проходять практику з іхтіології, гідробіології, зоології,
екології.
Висновки. Виходячи із зазначеного, слід вважати, що проектований іхтіологічний
заказник значно підвищить репрезентативність природо-заповідних установ у межах
Рівненської та Волинської областей. Територія проектованого заказника має велику цінність
в іхтіологічному аспекті, як банк генофонду аборигенних видів риб Західного Полісся
України.
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ОРНІТОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА ОЛЬВІЯ
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Сучасна орнітофауна України – це динамічна складова частина довкілля, яка має
поглиблено вивчатися і в майбутньому. Велика кількість досліджень характеризує птахів в
якості індикаторів стану природного середовища, яке вони заселяють. В змінах видового
складу та чисельності птахів наочно відображаються як позитивні, так і негативні зрушення,
що відбуваються в місцях їх гніздування, зимівлі, на шляхах міграцій. Тому в
моніторингових дослідженнях різних регіонів саме птахам надається значна увага [5].
Національний історико-археологічний заповідник Ольвія розташований на західному
схилі Бузького лиману, займаючи південну околицю села Парутине Очаківського району
Миколаївської області. Територія заповідника охоплює залишки власне давнього міста
Ольвія площею 33 га; ще близько 20-25 га території міста зараз покрита водами Бузького
лиману. До території заповідника входить також і ділянка давнього некрополя площею до
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300 га. Загальна територія заповідника на суходолі – 332 га, прибережної акваторії - 70 га.
Специфіка розташування заповідника на березі Бузького лиману, практично в місці злиття
останнього з Дніпровським лиманом, визначає велике різноманіття біоти цієї ділянки, в тому
числі і орнітофауни [6].
Дослідження біотичних комплексів заповідника та навколишніх територій здавна
проводились вченими Одеського університету, які ще на початку ХХ століття виконували
досить об’ємні комплексні описи прибережних районів [1,2,7,8]. Завдяки цим описам існує
можливість детального порівняльного аналізу складу та стану біотичних комплексів, в тому
числі орнітофауни заповідної ділянки на протязі принаймні 100 років. Відповідно, метою
даного дослідження є визначення основних змін складу орнітофауни Бузько-Дніпровського
лиману з використанням модельної території національного заповідника Ольвія. Предметом
досліджень є сучасна орнітофауна досліджуваної ділянки, їх методологічною основою
виступає узагальнення сучасних матеріалів польових досліджень орнітофауни території
заповідника та порівняльний аналіз останніх з ретроспективними матеріалами аналогічних
досліджень початку ХХ століття.
Матеріал та методи. В якості базових матеріалів досліджень були використані власні
результати польових досліджень орнітофауни періоду 1992-2012 років, виконані в зоні
розташування національного заповідника Ольвія, а також низка ретроспективних даних
щодо аналогічних досліджень за період з 1902 року. Методологічна база польових
досліджень стандартна і заснована на візуальній фіксації птахів, їх гнізд, голосової
комунікації , слідів тощо. Також використані методи промислової вибірки, застосовувані при
дослідженнях птахів, які є об’єктами полювання. Порівняльні аналітичні узагальнення
виконували із застосуванням стандартних методик статистичного аналізу [3], видові назви
дані за І.В. Марисовою і В.С.Талпошем [4].
Результати досліджень та їх обговорення. За тривалий час власних досліджень
орнітофауни дослідної зони накопичений об’ємний фактичний матеріал щодо фіксації та
видової ідентифікації птахів, термінів перельотів, розмноження, гніздування, а також дані
щодо стаціальної та кормової специфіки видів, постійно, або транзиторно, фіксованих на
території заповідника Ольвія. Узагальнення цих даних за обмеженістю обсягу статті
дозволяє розгляд матеріалів порівняльного аналізу видового складу і чисельності різних
представників орнітофауни за основними екологічними групами.
Враховуючи, що територія заповідника переважно представлена ландшафтностаціальними ділянками суто аридно-степового (і навіть напівпустельного типу), а також
вузькою прибережною смугою, закономірно виділити два основних орнітокомплекси:
степовий на навколоводний. Розташування заповідної території практично на околиці села
Парутине в свою чергу вказує на необхідність виділити і комплекс урбаністичного типу з
переважанням у ньому синантропічних видів птахів.
Закономірно, що специфіка розташування території заповідника на березі Бузького
лиману визначає найбільш об’ємним саме комплекс гідрофільних(1) видів, типовими
представниками якого є гагари, чаплі, качки, гуси, лебеді, кулики, мартини, крячки та інші.
Другим за чисельністю видів є степовий (2) комплекс, в складі якого можливо деталізувати
групу мешканців суходільних степових ландшафтів – крук, перепел, сіра куріпка, трав'янка
лучна, щеврик лучний, перепілка, жайворонки польовий і степовий та групу ксерофільних
видів (жайворонки малий і сірий). В певній мірі досить звичайними є і представники
дендрофільних (3), або деревно-чагарникових видів – кібці, малий яструб, сови, сорока,
голуби-горлиці, дятли, мухоловки, кропив'янки, дрозди, синиці та інші дрібні горобині
птахи. Звичайними мешканцями території заповідника є і представники синантропного (4)
комплексу видів – ворони сіра та чорна, грак, горлиця кільчаста, ластівки сільська і міська,
горихвістка чорна, горобець хатній та інші. Серед вказаних птахів є осілі, так і перелітні
(гніздові, кочові, пролітні або транзитні, зимуючі) види, при явному переважанні останніх. З
числа алохтонів та інтродуцентів, які фіксовані на території заповідника, звичайними є
кільчаста горлиця та фазан.
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Результати вказаних узагальнень щодо представників гідрофільного комплексу
наведені в таблиці 1. При оцінках результатів досліджень птахів вказаного комплексу
потрібно вказати, що на території заповідника загалом відсутні типові водно-болотні стації.
Акваторія мілководна (0,3-1,3 м), не закрита від вітрів, берегова зона вузька – до 3-4 м у
ширину, сягаючи у довжині до 2 км. Відразу за береговою смугою починається відкритий
береговий схил, покритий низькою ксерофітною трав’яною рослинністю з поодиноким
вкрапленням дерев лоху вузьколистого, невеликих ділянок чагарників, нових і давніх
археологічних розкопів. Схили покраяні стежками і постійно відвідуються людиною
(охорона заповідника, члени експедицій тощо). Постійний фактор неспокою формує украй
несприятливі умови для гніздування та відпочинку навколоводних птахів (при сезонних
перельотах).
Таблиця 1
Птахи сучасного гідрофільного комплексу, фіксовані на території
заповідника Ольвія
Звичайні (фонові): малий норець, чорношиїй норець, великий баклан, малий баклан,
крижень, чирок-тріскунок, чирок-свистунок, червоноголовий нирок, довгоносий та
великий крохалі, білохвостий побережник, чорнодзьобий, річковий, малий, світлокрилий і
чорний крячки
Гніздові: великий норець, галагаз, морська чернь, звичайний, сизий і сріблястий мартини
Пролітні: сірощокий норець, квак, сіра гуска, велика та мала білолобі гуски, гуменик,
широконіска, світязь, шилохвість, морянка, гоголь, луток, лиска, золотиста сивка,
морський зуйок, кремяник, бекас, морський голубок, чеграва
Кочівні: жовта чапля, велика та мала білі чаплі, лебідь-шипун, лебідь-кликун, білоокий
нирок, чубата чернь, пастушок, тулес, чибіс, кулик-сорока, кулик-горобець, червонозобик
і чорнозобик
Рідкісні (пролітні та кочові): чорновола гагара, кучерявий пелікан, коровайка,
червоновола казарка, огар, нерозень, дупель
Наведені дані (Табл. 1) свідчать про відносну стійкість видової структури птахів
гідрофільного комплексу, але водночас вказують на різкі зміни статуту та чисельності, що
відбулись за останні 100 років. Так, антропогенна трансформація первинних біотопів
прибережної смуги Бузького лиману призвела практично до відсутності там умов для
гніздування навколоводних птахів, які на початку ХХ століття були фоновими видами цих
біотопів. У наявний час на території заповідника відмічені лише гніздування галагазу (у
норах), чубатої черні, мартина жовтоногого та сивого. Засоленість лиману, зникнення
прибережних масивів комишу і водної рослинності погіршили захисні та кормові умови для
перелітних водоплавних птахів, які раніше формували величезні полівидові сезонні та
зимувальні скупчення. Особливо помітні за останні 20 років негативні зміни у чисельності
лиски, диких качок, гусей, нирків, куликів, чапель, які зараз в акваторії заповідника
зустрічаються лише поодинці, або невеликими (5-12 осіб) зграйками. Певного зростання
чисельності набули лише баклани та білі чаплі, які не гніздяться, але є фоновими видами
прибережної зони заповідника Ольвія. З числа звичайних у минулому гніздових мешканців
дослідної території, практично зникли і навіть не зустрічаються під час перельотів пелікани,
коровайка, огар, бугай, морянка, гоголь, дупель, більшість дрібних куликів.
Птахи суто степового комплексу на території заповідника Ольвія у наявний час
практично не зустрічають умов для успішного гніздування (через постійний фактор
неспокою), але постійно гніздяться в навколишніх степових ділянках. Тож із другої
половини літа кочові та пролітні особини птахів степового комплексу є звичайними на
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дослідній території. В сезон полювання на територію заповідника відмічені міграції сірої
куріпки та фазана, які концентруються в прибережних чагарникових ділянках. Узагальнені
дані щодо видового переліку птахів степового комплексу території заповідника наведені в
таблиці 2.
Таблиця 2
Птахи сучасного степового комплексу, фіксовані на території
заповідника Ольвія
Звичайні та гніздові: перепілка, сіра куріпка, степовий лунь, малий, польовий і чубатий
жайворонки, жовта плиска, польовий шеврик, чекани, мухоловки
Пролітні: лежень, луговий і степовий дерихвісти, степовий і білокрилий жайворонки,
луговий і червоногрудий шеврики, кропивник (волове очко)
Кочові:фазан, біла плиска, часом перепілка
Рідкісні (пролітні та кочові):деркач
Із початку 80-х років минулого століття на території заповідника з числа птахів
степового комплексу не фіксовано степового журавля, стрепета та дрохви, але більшість
звичайних для початку ХХ століття видів зустрічаються і у наявний час. Більшість із них є
кочовими і пролітними, хоча щороку на схилах заповідника виявляли гніздування різних
жайворонків, перепілки, сірої куріпки, славок, мухоловок, чеканів, щевриків та інших
дрібних пташок з наземним типом гніздування.
Більш об’ємним, у тому числі і на гніздуванні, є дендрофітний (деревинночагарниковий) комплекс видів, який успішно освоює всі придатні гніздові стації території
заповідника та навколишніх лісосмуг, а також чагарникових заростей балок. Узагальнений
перелік видів-дендрофітів, фіксованих у заповіднику на гніздуванні, кочівлях і перельоті,
наведені в таблиці 3.
Перелік видів даного комплексу у наявний час значно розширений у порівнянні з
даними початку ХХ століття, що безперечно зумовлено наявністю садів, лісосмуг та
чагарникових масивів. Має значення і факт проникнення алохтонів (кільчаста горлиця,
припутень) та зміщення на південь міграційних шляхів ряду видів, типових для середніх та
північних регіонів України.
Головною перевагою представників даного комплексу виступає висока успішність
гніздування та більш виражена у порівнянні з наземно-гніздовими видами стійкість до дії
фактору антропогенного неспокою.
Таблиця 3
Птахи сучасного дендрофільного комплексу, фіксовані на території
заповідника Ольвія
Гніздові: горлиця кільчаста та горлиця пятниста, сова-сплюшка, хатній сич, плиски,
шеврики, соловейко, ремез, зяблик, зеленушка, сорока
Пролітні: гоголь, малий яструб, чорний шуліка, зимня, степовий та звичайний
боривітер,дербник, припутень, кропивник, малинівка, горихвістки, чекани, синиці, дрозди,
славки, кобилочка, вівчарики, корольки, мухоловка, вівсянки, в’юрок,
Кочові: баклан великий та малий, звичайний канюк, , квак,руда та сіра чаплі, луні
степовий, польовий, луговий, болотяний, кібець, зозуля звичайна, вухата сова, бджолоїдка
звичайна, одуд, крутиголовка, великий строкатий, біло спинний та середній дятли,
сорокопуди, чиж, щиглик,шпаки, сойка, крук, сіра ворона, грак,
Рідкісні (пролітні та кочові): великий яструб, сокіл-балобан, степовий канюк, орелмогильник, камянка-плясуня, снігур
Характерно, що найбільш часто зустрічаємими за відсутності у самому заповіднику
гніздувань є такі представники дендрофільних (по гніздувальних стаціях) птахів, як баклани,
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горлиці, гави та граки. Особливо чисельними є баклани, гави та граки, невеликі зграйки
горлиці плямистої фіксували лише в період осінніх перельотів (кінець серпня-початок
вересня).
Детальний перелік птахів синантропної групи саме для території заповідника
сформувати досить складно, по суті це екологічно «синтетична» група, представлена не
стільки синантропами, скільки екотипами ряду видів, пристосованими до існування поряд з
людиною. Практично всі їх представники гніздуються і виступають у якості звичайних видів
заповіднику та прилеглих територій. Найбільш звичайні - ластівки, стрижі, горобці, шпаки,
граки, кільчаста горлиця, сова-сплюшка, хатній сич, синиці.
Даний аналітичний огляд значного за обсягом польового матеріалу через обмеженість
обсягу статті звичайно носить первинний характер, що практично не несе детальної
інформації про показники чисельності окремих видів. Неможлива також і деталізація змін
чисельності окремих видів птахів дослідної ділянки при порівняльному аналізу даних на
початок та на кінець ХХ століття. В той же час, загальні тенденції змін видової структури
орнітофауни добре виражені. Так, має місце повне зникнення 9 видів, ще 17 видів стали
рідкісними, а більшість інших – малочисельними. За останні 20 років на території
національного заповідника Ольвія практично не фіксуються зустрічі нерозеня (сірої качки),
огаря, дупеля, турухтана, рожевого пелікана, каравайки, дрохви, орланів, різних орлів,
степового журавля, чорного лелеки. З 2000 року помітним є різке зменшення річкових качок,
гусей, бекасів, лиски, величезні скупчення яких до початку 90-х років минулого століття
постійно зимували в акваторії заповідника. У ці ж роки явно зросла чисельність місцевих та
перелітних популяцій бакланів, різних видів мартинів і чайок, постійно фіксують наявність
припутня, періодично зустрічається на перельоті вальдшнеп, канадська казарка. З’явились і
стали постійними мешканцями регіону відсутні раніше в регіоні фазан і кільчаста горлиця.
Узагальнення дослідних матеріалів дозволяють сформувати наступні висновки:
1. Склад орнітофауни національного заповідника Ольвія за останні 100 років проявляє чітку
тенденцію до зменшення видового різноманіття, в першу чергу за рахунок птахів
степового та гідрофільного комплексів. Найбільш уразливими при цьому виявились
спеціалізовані види птахів, які не змогли пристосуватись до умов антропогенної
трансформація природного середовища;
2. З 2000 року найбільш вираженою зміною орнітофауни на території заповідника Ольвія є
стрімке зменшення чисельності водоплавних і навколоводних птахів – об’єктів полювання
(річкові качки, дикі гуси, бекас, дупель). Ще 17 видів птахів, звичайних для регіону на
початок ХХ століття, зараз стали рідкісними, але при цьому має місце розширення
переліку видів дентрофільного (деревинно-чагарникового) та синантропічного
комплексів;
3. Площа заповідника Ольвія, за наявності на його території різних біотопів, все ж занадто
мала, піддана постійному антропогенному перетворенню і в наявний час не може
слугувати в якості модельної ділянки для достовірних моніторингових досліджень
орнітофауни регіону;
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На території РЛП у результаті моніторингових досліджень було виявлено 5 видів
амфібій та 6 видів рептилій. Наведено місця знахідок червонокнижних видів рептилій.
Цікавими є знахідки зеленої ящірки та жовтобрюха на острові «Скеля» у Софіївському
водосховищі. Запропоновано внести територію РЛП до списку ВБУ міжнародного значення.
РЛП Приінгульський знаходиться у заплаві річки Інгул в районі сіл Софіївка та
Розанівка (Миколаївська область). У межах парку знаходяться ботанічний заказник
«Пелагіївський» та гідрологічний заказник «Софіївське водосховище». Геологічно це місце
знаходиться на південно-західній околиці Інгульського блоку Українського кристалічного
щита. Вапняки, глини й піски тут лежать на докембрійських утвореннях — гнейсах та
гранітах, які по долинах річок Інгул та його приток — Березівка, Сагайдак — місцями
виходять на поверхню, створюючи неповторно привабливі ландшафтні утворення, ізотопний
вік яких визначається геологами у 1,8-2,2 мільярди років. Заплава річки Інгул унікальна по
ландшафтному різноманіттю та природним комплексам — фрагментам цілинного степу,
водоймам різного типу, гранітним оголеннями, лісовим насадженням. Тут було
зареєстровано наступні флористичні комплекси: водно-болотні, степові, лучно-степові,
лучні, чагарниково-лісові та наскальні. Також тут трапляється багато прибузьких i
причорноморських ендеміків (Деркач, Таращук, Костюшин, 2002), таких як - карагана
скіфська (Caragana scythica), дрік скіфський (Genista scythica), астрагал одеський (Astragalus
odessana), а також релiктових, рiдкiсних та зникаючих видiв. Червонокнижних макрофітів
(Винокуров, 2011): Spirodelo polyrrhizae - Salvinietum natantis, Batrachietum rionii, Nupharo
lutei - Nymphaeetum albae. Всі ці рослинні угруповання складають унікальний фітогенофонд
України.
Літератури щодо тваринного світу даної території дуже мало, особливо щодо
розповсюдження амфібій та рептилій. Так, є загальна інформація у монографії «Земноводні
Побужжя» (Гончаренко, 2002); «Земноводные бывшего СССР» (Кузьмин, 1999); «Амфибии
Украины» (Писанец, 2007), з яких відомо що на даній території розповсюджено 10 видів
амфібій: Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo,
Bufo viridis, Hyla arborea, Rana temporaria, Rana arvalis, Pelophylax ridibundus. Жабу їстівну
Pelophylax kl. esculentus згадано тільки в проектованій документації РЛП, можливо вона є на
прилеглій території у невеличких водоймах (табл.1). А з рептилій зустрічаються 5 видів:
Natrix natrix, Natrix tessellata, Hierophis caspius, Lacerta agilis, Lacerta viridis (Доценко,
Радченко, 2005). Ще два види полозів: Elaphe sauromates, Zamenis longissimus зустрічались
на початку ХХ ст. (до 40-х рр.) в Новобугському р-ні с. Пелагіївка (Браунер, 1923; Редкие и
исчезающие растения и животные Украины, 1988), але біотопи у цьому районі було знищено
із створенням Софіївського водосховища. Щодо степової гадюки, то цей вид було знайдено у
басейні Інгулу (с. Сасівка, Кіровоградська область (Байбуз, Кукушкин, Зиненко, 2011)).
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження проводились у травні 2012 р. на наступних модельних територіях РЛП, в
основному на лівому березі р. Інгул: 1. Район скелі «Пугач», північніше села Розанівка; 2.
«Гадюча» балка; 3. Ок. с. Новоантонівка (р. В. Сагайдак); 4. Півострів навпроти с.
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Пелагіївка; 5. Острів «Скеля»; 6. «Поріжки» («Порожки»), гирло р. В. Сагайдак; 7. Болото
навпроти с. Софіївка та «Струмок» біля дороги; 8. Скали біля мосту та дороги на Софіївку.
Облік чисельності проводився стандартним маршрутним методом, уздовж берегової
лінії, завдовжки мінімум 100 м.
Особливо ретельно було досліджено популяції комплексу зелених жаб (внаслідок
гібридизації озерної Pelophylax ridibundus Pall., 1771 та ставкової жаби P. lessonae Camerano,
1882 утворюється стійка гібридна алоплоїдна форма - P. kl. esculentus L., 1758), який
достатньо важко діагностується (Некрасова, 2002).
Результати проведення досліджень на модельних ділянках РЛП:
1. Район скелі «Пугач», північніше села Розанівка, скелі на лівому березі Інгулу.
Скелі межують з чагарниковими заростями, відкритими степовими ділянками з
ковилом, на узбережжі біля води у травні розквітнув півник болотний. На схилах Інгулу
спостерігались: N. tessellata, H. caspius та L. viridis.
Полоза жовточеревого спостерігали в щілині між камінням, загальною довжиною більш ніж
1,5 м. Також було знайдено виповзки H. caspius та N. tessellata. Одну дорослу особину
водяного вужа було знайдено на узбережжі. За повідомленнями єгеря трапляється N. natrix.
Чисельність ящірки зеленої така ж висока як і районі р. Південний Буг, у травні 20 ос. на 128
м (6,4 ос./м, довжиною тіла біля 100 мм), але тримаються вони на узбережжі. На суходолі
серед скель під камінням спостерігались озерні жаби P. ridibundus, 3 метри від річки.
2. «Гадюча» балка, лівий берег Інгулу - скельні та степові ділянки з ковилою межують з
деревно-чагарниковими заростями гліду, шипшини, лоху, берези на затоці.
У травні на цій ділянці спостерігались з плазунів: зелена ящірка (0,11 ос./м; самка довжиною
тіла L=100 мм; хвоста - Lcd=178 мм) та водяний вуж вздовж узбережжя. З амфібій - озерні
жаби.
3. Ок. с. Новоантонівка (р. В. Сагайдак), рівнинні водно-болотні ділянки з озерами (рибгосп).
На цій території 13-14 травня спостерігались тільки прудкі ящірки, озерні жаби (у
скупченнях - 3-5 ос./м) та по повідомленням тут також зустрічається болотна черепаха E.
orbicularis, квакша H. arborea та кумка B. bombina (усн. пов. Шепель О.В.). Вужі звичайний
та водяний.
4. Півострів навпроти с. Пелагіївка, лівий берег Інгулу.
На верхніх ділянках, більш антропогенних зустрічається прудка ящірка, на узбережжі
Інгулу - зелена ящірка. В травні чисельність вздовж берегової лінії аж до гирла В. Сагайдак
зеленої ящірки (0,008-1,1 ос./км) значно вище ніж прудкої (0,0006 ос./км), на схилах росте
ковила. В цілому чисельність зеленої ящірки становить 27,7 ос./га.
5. Острів «Скеля», площею біля 9 га.
Острів розташований посередині Софіївського водосховища, утворився після
заповнення цієї водойми у 1967 р. Острів являє собою виходи вивітрених кристалічних
порід. Береги його вкриті деревно-чагарниковою та трав’янистою рослинністю.
Північна частина острова найбільш скеляста. На цій частині частіше зустрічається
зелена ящірка (унікальна острівна популяція, у травні - 0,081 ос./м), яка тримається поблизу
кущів шипшини та лоху, подекуди росте ковила. Тут також було знайдено виповзок
жовточеревого полоза та водяного вужа в ущелинах.
6. «Поріжки», гирло р. В. Сагайдак.
Дуже цікава територія з скелястими виходами, уступами у кристалічній породі, тут вода
річки Сагайдак, переходячи гранітну плиту (в народі - поріг), спадає невеликим водоспадом.
З літературних даних відомо, що в ок. с. Варварівка (05.2002; (Беляков, Таращук, 2008))
зустрічався жовточеревий полоз. Біля цього села також зустрічається E. orbicularis (усн. пов.
Шепель О.В.). Біля скелястих виходів чисельність зелених ящірок значно підвищується у
травні - з 1,1 ос./км на узбережжі ділянки №4 до 8,3 ос./км на скелях. У камінні було
знайдено жовточеревого полоза (більш ніж 1,5 м), там же знайдено 5 виповзків жовточеревих
полозів різного віку. Також було знайдено озерних жаб (з них 86,7% мають дорсальну смугу,
n=15 ос.).
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7. Болото навпроти с. Софіївка та «Струмок» біля дороги (лівий берег Інгулу).
Влітку 2011 та 2012 рр. у камінні біля струмка тут було зареєстровано жовточеревого
полоза, черепаху E. orbicularis та ропуху звичайну (усн. пов. Шепель О.В.). У струмку багато
озерних жаб.
8. Скали біля мосту та дороги на Софіївку.
На схилах подекуди росте ковила, на скелястих виходах з рептилій тут спостерігали
ящірку зелену, а прудку - біля пасовищ на межі скель. Водяного вужа загальною довжиною
біля 600 мм на камінні. Було також знайдено біля 5 виповзків водяного вужа різної довжини
та жовточеревого полоза. Озерних жаб спостерігали у струмках вздовж Інгулу, вони
тримаються групами 3-5 ос./м.
Таблиця 1 - Список земноводних та плазунів р. Інгул
Українська назва
Латинська назва
Охоронний
Д1
статус *
КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, AMPHIBIA
АБО АМФІБІЇ
1
Тритон
МСОП (LС),
+
Triturus cristatus
гребінчастий
(Laurenti, 1768)
БК (2), М
2
Тритон
МСОП (LС),
+
Lissotriton vulgaris
звичайний
(Linnaeus, 1758)
БК (3), М
3
Кумка
МСОП (LС),
+
Bombina bombina
червоночерева (Linnaeus, 1761)
БК (2)
4
Часничниця
МСОП (LС),
+
Pelobates fuscus
звичайна
(Laurenti, 1768)
БК (2)
5
Ропуха
Bufo bufo (Linnaeus,
МСОП (LС),
+
звичайна
1758)
БК (3), М
6
Ропуха зелена
Bufo viridis Laurenti, МСОП (LС),
+
1768
БК (2)
7
Квакша
МСОП (LС),
+
Hyla arborea
звичайна
(Linnaeus, 1758)
БК (2), М
8
Жаба трав'яна
МСОП (LС),
+
Rana temporaria
Linnaeus, 1758
БК (3), М
9
Жаба гостроRana arvalis Nilsson, МСОП (LС),
?
морда
1842
БК (2), М
10
Жаба озерна
МСОП (LС),
+
Pelophylax
ridibundus (Pallas,
БК (3)
1771)
11
Жаба їстівна
Pelophylax kl.
МСОП (LС),
esculentus (Linnaeus, БК (3)
1758)
КЛАС ПЛАЗУНИ,
REPTILIA
АБО РЕПТИЛІЇ
1
Черепаха
МСОП (NT),
Emys orbicularis
болотна
(Linnaeus,1758)
БК (2)
2
Ящірка прудка Lacerta agilis
МСОП (LС),
+
hersonensis L.
БК (2), М
3
Ящірка зелена
ЧКУ, МСОП
+
Lacerta viridis
(Laurenti, 1768)
(LС), БК (2), М
4
Вуж звичайний Natrix natrix
МСОП (LR/lc), +
(Linnaeus, 1758)
БК (3)
5
Вуж водяний
МСОП (LС),
+
Natrix tessellata
(Laurenti, 1768)
БК (2)
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Д2

Д3

+

+

+

+

+

+
+

+

+

?

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Українська назва

Латинська назва

Охоронний
Д1
Д2
Д3
статус *
6
Полоз
ЧКУ, МСОП
?
Elaphe sauromates
сарматський
(Pallas, [1814])
(LС), БК (2)
7
Полоз
ЧКУ, МСОП
?
Zamenis longissimus
ескулапів
(Laurenti, 1768)
(LС), БК (2)
8
Полоз
ЧКУ, МСОП
+
+
+
Hierophis caspius
жовточеревий
(Gmelin, 1789)
(LС), БК (2)
Примітки: * - У дужках для червоних списків подано категорію охоронного статусу, для
конвенцій — номер додатку; ЧКУ — Червона книга України, третє видання; ЧС МСОП —
Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (IUCN Red List); БК — Бернська
конвенція; М – види, що регіонально охороняються у Миколаївській обл.; ? – наявність видів
під сумнівом; Д1 – літературні дані; Д2 – дані по РЛП (при розробці проектної документації);
Д3 – зібрані під час моніторингу та за повідомленнями працівників.
Степова гадюка зовсім зникла з правого берегу Дніпра (але можливо є на прилеглій до
РЛП території). Потрібно ще додаткові дослідження для пошуку тритонів, бурих жаб та змій
(можливо існування мідянки звичайної (Coronella austriaca Laurenti, 1768)).
Найбільш вразливими при збереженні слід вважати види, які знаходяться під охороною
конвенцій та червоних списків природоохоронних організацій та червоних книг. Так, до
списку видів, які охороняються Бернською конвенцією і є такими, що підлягають особливій
охороні (2 додаток) входять 3 види земноводних та 5 видів плазунів (див. табл. 1), та до
видів, що охороняються (3 додаток) відносяться всі інші. Постійним комітетом Бернської
конвенції прийнято низку рекомендацій, які стосуються охорони видів, місцезнаходжень
тощо. Для України важливими та актуальними є такі рекомендації як № 119 про збереження
деяких видів амфібій і плазунів, які знаходяться під загрозою зникнення, в Європі
(включаючи види комплексу «тритона гребінчастого» (Triturus cristatus тощо), ящірку
прудку (Lacerta agilis) тощо), від 30.11.2006.
До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП, IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2012.4.), як близький до стану загрози зникнення занесено один
вид плазунів - Emys orbicularis, яку було зареєстровано у РЛП: с. Новоантонівка, вище с.
Варварівка, струмок-болото навпроти Софіївка (лівий берег Інгула), нижче Софіївки тощо.
До Червоної книги України належить 2 види рептилій, для яких у Приінгульський РЛП є
резерватом, і де чисельність цих видів достатньо висока (табл.1, 2). Два види амфібій та три
види рептилій, які включено до обласного списку у Миколаївській області (які потребують
охорони) також зареєстровано у РЛП.
За оригінальними даними та інформацією, яку було надано співробітниками РЛП, на
території парку поки що виявлено 5 видів амфібій з 11 згаданих у літературі для цієї
місцевості: H. arborea, B. bombina, B. bufo, B. viridis, P. ridibundus та 6 видів рептилій з 8
згаданих у літературі: E. orbicularis, N. natrix, N. tessellata, H. caspius, L. agilis, L. viridis. Всі
види знаходяться під охороною різних конвенцій, чи входять в охоронні списки. З них 2 види
рептилій: H. caspius, L. viridis занесені у Червону книгу України (табл.1, 2). Унікальність та
важливість у природоохоронному сенсі Приінгульського РЛП не викликає сумнівів. Тому цю
територію необхідно внести до списку водно-болотних угідь міжнародного значення як ту,
що відповідає рамсарськім критеріям (2, 8 та тощо). (2) Є середовищем існування комплексу
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин, особливо
цінних для підтримання біорізноманіття регіону. (8) Включає важливі місця нересту, нагулу
та зимівлі масових видів риб. Тому моніторингові дослідження потрібно ще продовжувати.
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Таблиця 2. Місця знахідок червонокнижних видів рептилій у РЛП Приінгульський
Миколаївської області, Новобузького району.
Назва виду на
№
Локалітет
Дата
Джерело інф. Примітки
латині
с.Розанівка, "Пугач"
Некрасова
1 скелі
13.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
виповзок
та
с.Розанівка, "Пугач" Hierophis
Некрасова
дорослу
ос.
2 скелі
13.05.2012 О.Д.
caspius
Некрасова
3 «Гадюча» балка
13.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
півострів навпроти
Некрасова
4 Пелагіївки
14.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
острів "Скеля"
Некрасова
5 Софіївського вдхр.
14.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
острів "Скеля"
Некрасова
Hierophis
6 Софіївського вдхр.
14.05.2012 О.Д.
виповзок
caspius
"Поріжки", гирло р.
Некрасова
7 Великій Сагайдак
14.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
"Поріжки", гирло р.
Некрасова
1 ос. та
Hierophis
8 Великій Сагайдак
14.05.2012 О.Д.
виповзок
caspius
с.Новоантонівка, р.
Некрасова
9 Великій Сагайдак
14.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
с.Варварівка, р.
Беляков,
Hierophis
10 Великій Сагайдак
31.05.2002 Таращук, 2008
caspius
с.Варварівка, р.
11 Великій Сагайдак
Літо.2012 Шепель О.В.
Lacerta viridis
схили навпроти
с.Софіївка (лівий б.
Некрасова
12 Інгулу)
14.05.2012 О.Д.
Lacerta viridis
схили навпроти
с.Софіївка (лівий б.
Некрасова
Hierophis
13 Інгулу)
14.05.2012 О.Д.
виповзок
caspius
струмок біля дороги
навпроти с.Софіївка Hierophis
Літо.2011
14 (лівий б. Інгулу)
та 2012 Шепель О.В.
caspius
Браунер А.А.,
ННПМ НАН
Hierophis
15 с.Пелагеївка
24.04.1905 України
caspius
Zamenis
16 с.Пелагеївка
1923 Браунер А.А.
longissimus
Elaphe
17 с.Пелагеївка
1923 Браунер А.А.
sauromates
Розанівська скеля
Hierophis
18 "Стіна"
Літо.2012 Шепель О.В.
caspius
Розанівська скеля
19 "Стіна"
Літо.2012 Шепель О.В.
Lacerta viridis
Автор висловлює подяку співробітникам Приінгульського РЛП за надану інформацію та
допомогу у виконанні моніторингових досліджень: Романенко М.М., Шепель О.В. та
директору РЛП Куценко С.В.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНІТОРИНГУ НАЗЕМНИХ
ХРЕБЕТНИХ (АМФІБІЙ ТА РЕПТИЛІЙ) ВБУ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ
КІЛІЙСЬКЕ ГИРЛО
Некрасова О.Д.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
oneks@mail.ru
Дельта Дунаю є екотонною зоною типу річка - море і характеризується надзвичайно
високим
рівнем
видового
та
біото
пічного
різноманіття
(ВБУ,
2006;
http://wetlands.biomon.org/). Територія ВБУ Кілійське гирло знаходиться в межах
Дунайського біосферного заповіднику (ДБЗ). Герпетофауна цього ВБУ була описана ще
наприкінці ХХ ст. (Котенко,1999; Морозов-Леонов, Межжерин, 1995 тощо). Але абіотичні
зміни, які відбуваються в Дельті Дунаю особливо інтенсивно в останнє десятиліття ХХІ
століття потребують постійного моніторингу. Ці зміни носять як антропогенний
(будівництво та експлуатація судноплавного гирла Дунай-Чорне море - ГСХ та ін.), так і
природний характер (гідроморфологічні, дельтоутворення, кліматичні тощо).
Основою для досліджень послужив матеріал, зібраний за п'ятирічний період в 2008 2012 рр., в заплаві Кілійського гирла Дунаю (Одеська область, Україна) при проведені
моніторингу та оцінки наслідків антропогенного впливу на природні угруповання при
відновленні та експлуатації глибокого судоходного ходу (ГСХ) Дунай-Чорне море на
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прикладі амфібій та рептилій. Було досліджено наступні модельні території ВБУ прилеглі до
гирл - Східне, Бистре (у т.ч. Гребля), Анкудінове, Заводнинське, Циганське, узбережжя (у
т.ч. морське) та внутрішні водойми островів – Белгородський, Очаковський, Анкудінов,
Старастамбульського, Кубанського,
Кубану та Стенцівсько-Жебріянські плавні й
Жебріянська гряда.
Моніторингові програми можна поділити на ті, що пов'язані з інвентаризацією всіх
видів тварин та їх станом, наприклад: повна інвентаризація видів («початок відліку – 0»). А
також довгострокові програми, які направленні на спостереження за станом популяцій
тварин та зміною їх просторової структури тощо (Некрасова, 2009). Нами проводились як
інвентаризація різних видів амфібій та рептилій так і довгострокові дослідження.
У результаті наших п’ятирічних моніторингових досліджень та з літературних даних
(Котенко, 1999 тощо) відомо, що у районі ВБУ достовірно зареєстровано 10 видів
земноводних: тритони - звичайний Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) та дунайський Triturus
dobrogicus (Kiritzescu, 1903); кумка червоночерева Bombina bombina (Linnaeus, 1761);
часничниця звичайна Pelobates fuscus (Laurenti, 1768); ропуха сіра Bufo bufo (Linnaeus, 1758);
ропуха зелена Bufo viridis Laurenti, 1768; квакша звичайна Hyla arborea (Linnaeus, 1758);
жаба їстівна Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758); жаба ставкова Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882); жаба озерна Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771). Перебування
гребінчастого тритона Triturus cristatus (Laurenti, 1768) та жаби гостромордої Rana arvalis
Nilsson, 1842 викликає сумніви, але потребує додаткового дослідження (Литвинчук, Боркин,
2009). Також зареєстровано 6 видів плазунів: черепаха болотна Emys orbicularis
(Linnaeus,1758); ящурка різнобарвна Eremias arguta (Pallas, 1773); ящірка прудка Lacerta
agilis Linnaeus, 1758; ящірка кримська Podarcis taurica (Pallas, [1814]); вуж звичайний Natrix
natrix (Linnaeus, 1758); вуж водяний Natrix tessellata (Laurenti, 1768).
Найбільш вразливими при збереженні слід вважати види, які знаходяться під охороною
конвенцій та червоних списків природоохоронних організацій та червоних книг. З амфібій
червонокнижними є - дунайський тритон (ЧКУ, 2009). До списку видів, які охороняються
Бернською конвенцією і є такими, що підлягають особливій охороні (2 додаток) входять 5
видів земноводних та 4 види плазунів, а всі інші згадуються у 3 додатку і не потребують
особливої охорони. До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП,
IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.4.), як близький до стану загрози зникнення
внесено один вид плазунів – E. orbicularis, який доволі часто зустрічається на узбережжі
гирла Бистре, Анкудінове та у внутрішніх водоймах островів Старостамбульський,
Кубанський тощо.
Всі ділянки Кілійського гирла можна поділити на наступні основні групи: плавні, піски,
та зарості чагарнику й лісу. Відповідно до цих груп біотопів види герпетофауни утворюють
чотири основні герпетокомплекси — водно-болотний (плавневий), аренний (псамофільний)
та деревно-чагарниковий (Котенко, 1999; Некрасова, 2010):
1.
Плавневий герпетокомплекс включає 6 видів земноводних: частково тритонів дунайського, звичайного, кумку червоночереву, представників Pelophylax esculentus complex
- жабу їстівну (Pelophylax kl. esculentus), жабу озерну (P. ridibundus) та жабу ставкову (P.
lessonae) і 3 види плазунів: черепаху болотну, водяного і звичайного (частково) вужів. Деякі
види амфібій та рептилій зимують на суші. Проте водно-болотні біотопи слугують місцем
розмноження для всіх амфібій.
2.
До псамофільного герпетокомплексу цієї території відноситься 2 види
земноводних: ропуха зелена (Котенко, 1999) та часничниця звичайна, та 3 види плазунів:
вуж звичайний, ящірки прудка (частково) та кримська.
3.
Деревно-чагарниковий
герпетокомплекс включає 4 види земноводних:
частково – тритонів (частково), ропуху звичайну (Котенко, 1999), квакшу звичайну, та з
плазунів: ящірку прудку.
Завдяки тому, що чіткої межі між біотопами немає деякі види тварин можуть
зустрічатись дифузно у різних біотопах. Для більшості видів притаманні сезоні міграції у
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різні біотопи. Залежно від типу біотопів можливо різний вплив на тварин тих чи інших типів
герпетокомплексів. Особливо чутливі до стану водно-болотних біотопів та якості води є
амфібії, яких часто використовують як біоіндикаторів стану навколишнього середовища.
Тому важливо спостерігати за впливом на водне середовище, особливо: зміна гідрологічного
і гідродинамічного режиму рукавів (траса ГСХ); надходження у воду зважених і розчинених
забруднюючих речовин; збільшення антропогенного навантаження у зв’язку з виключенням
гирла Бистре з охоронної території ДБЗ. На прибережну територію особливо вагомим
впливом є - зміни рельєфу дна і берегів, що відбуваються безпосередньо в процесі
проведення робіт, а також можливі зміни процесів еволюції дельти унаслідок зміни
гідродинамічних умов у баровій області рукава Бистрий та тощо.
Таким чином за п’ятирічний період моніторингових досліджень на території ВБУ по
вивченню даної проблеми було проведено: видову інвентаризацію, облік чисельності
модельних видів та вивчення основних структурних
параметрів популяцій амфібій та
рептилій на прикладі модельних видів у різні сезони. За цей період дельта Дунаю зазнала
різних стихійних, природних та антропогенних змін. Так природні фактори - коливання рівня
води у Дунаї, різні температурні режими та кліматичні умови не скоротили чисельність та
видове різноманіття на території ВБУ, а навпаки спостерігається підвищення кількості
амфібій та рептилій на деяких ділянка.
На о-ві Єрмаків знайдено дунайського тритона (2011 р. , ЧКУ). На території прилеглої
до г. Бистре було підтверджено існування ставкової жаби (у т.ч. генетично й морфологічно)
та нові місця її перебування (Некрасова, Морозов-Леонов, 2012). Особливо цікавими є
знахідки ставкової жаби на морському узбережжі о-ву Кубанський. Багаторічні
спостереження дозволяють стверджувати про нестабільність складу популяційних систем
зелених жаб дельти Дунаю у часі в залежності від стану біотопу. Природна мінливість
гідроморфних елементів дельти впливає на сукцесійні процеси у біотопах, що у свою чергу
позначається на просторової структури амфібій. Також було виявлено водяного вужа у гирлі
Бистре (2009) та місця його зимівлі на острові Стамбульський, чисельність цього виду у 2012
р. значно зросла. Щодо підвидового складу, то крім виявлених 2-х підвидів вужа звичайного
(natrix та persa), знайдено його нову форму для України (2011, публікація готується). Було
знайдено кримську ящірку Podarcis taurica навпроти с. Ліски (2012 р., СтенцівськоЖебріянські плавні).
Рік від ріку зазнає змін просторова структура популяцій амфібій та рептилій ВБУ. Це
обумовлено як природними, так і антропогенними факторами. Так, з 2010 р. були великі
коливання рівня Дунаю - від найбільших за термін спостережень розливів до дуже низького
рівня води у липні 2011.
Це приводить к постійному перерозподілу складу
герпетокомплексів, та появи видів в інших біотопах. Але продовжується антропогенний
вплив на дельтоутворення та змінення природних біотопів. Основна споруда - захисна дамба на
барі г. Бистре повністю вплинула на зміни гідроморфології ділянки «Пташина Коса Кубанський о-в», аж до появи новоутворень. Продовжується обміління цієї ділянки, що
приводить до заболочування та утворення невеличких заток та водойм. Де кількість видів
амфібій та рептилій, які вперше з’явилися у 2010 р. на косі Пташина продовжує зростати (з
4 до 5 видів) у 2011-2012 рр.
Такі ж тенденції спостерігаються і на модельних ділянках на території ВБУ, де зміна
біотопів (Гребля-Бистре тощо) при послабленні наземного навантаження у зв’язку з
будівництвом ГСХ дало можливість бистрого заселення тваринами нових штучних біотопів.
В результаті інвентаризації видів було виявлено, що зменшення видового складу та
чисельності на даній території за вказаний період не відбулось. Особливо це підтверджується
знайденими у восени 2012 р. на узмор’ї о-ву Кубанський та гирла Бистрого кладками вужів.
Також було знайдено різні вікові групи амфібій (жаб, кумок тощо) на різних ділянках ВБУ.
Таким чином, природні та штучні зміни, які відбуваються в Кілійський дельти Дунаю
суттєво не відбились на чисельності та біорізноманітності тварин. Але потрібен постійний
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моніторинг та довгострокові програми для виявлення тенденцій щодо скорочення популяцій
чи зникнення тварин.
Пріоритетними для досліджень у Кілійському Гирлі є як види амфібій та рептилій, які
включено до охоронних списків, так і фонові види, дослідження яких має велике значення
для біомоніторингу. Нами було розпочато вивчення гібридогеного комплексу зелених жаб
Pelophylax esculentus, як вида-індикатора. Вивчалось: склад та типи популяційних систем
зелених жаб та їх розподіл у просторі; біотопічний розподіл популяцій зелених жаб різного
типу; розмір популяцій жаб; статева структура представників Pelophylax esculentus complex;
генетична структура популяцій амфібій; морфологічні показники: морфометрічні;
забарвлення й рисунка тіла та аномалії.
У результаті наших моніторингових досліджень було виявлено, що у популяціях жаб
на межі ареалу (на півдні) відсоток особин з аномальними відхиленнями (прояви стану
дорсомедіальної полоси) більше ніж на території ГСХ. Але ці параметри потрібно вивчати
довгостроково у динаміці. Необхідно провести аналогічну наукову роботу на території
Румунії для вивчення біомаркерних характеристик у амфібій дельти Дунаю. Потрібно
оприлюднити наслідки змін природних комплексів, які відбулись на Румунській території у
процесі будівництва та експлуатації судоходних каналів та ін. для прогнозів можливих
наслідків. Бажано підтримати транскордонне співробітництво з різними країнами, яке
дозволяє врахувати всі можливі зміни у дельті Дунаю та спираючись на досвід у сусідніх
країнах виробити єдину систему безпеки та взаємодопомоги. Основним напрямом цієї
стратегії має бути консолідація зусиль щодо екологічно збалансованого підходу до
управління водними ресурсами Дунаю, розробки системи екологічного менеджменту та
механізму відповідальності і компенсації негативних наслідків природокористування.
Загальні рекомендації щодо моніторингових досліджень на території ВБУ Кілійське
гирло:
1. Проводити довгострокові дослідження.
2. Покращити співпрацю між установами, які проводять моніторингові дослідження для
виявлення кореляційних змін у абіотичних та біотичних компонентах прибережних та
водних екосистем ВБУ.
3. Розділити територію по пріоритетності, виділити ядра та екокоридори.
4. Необхідно провести дослідження на території Румунії та у транскордонній зоні,
острову Лімба, для контролю.
5. Необхідно також укласти природоохоронні списки тварин для цієї території для того,
щоб охороняти найбільш вразливі види (наприклад: тритони, ропухи, ящірки тощо).
6. Розробити систему захисту та запобігання можливих наслідків антропогенного
забруднення.
Однак, моніторингові спостереження як за вразливими групами тварин, так і за видамиіндикаторами стану навколишнього середовища необхідно проводити постійно для
встановлення можливих порушень. Особливо це необхідно проводити разом з сусідніми
країнами.
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НАЗЕМНІ ХРЕБЕТНІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВБУ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ ПІВНІЧНОЙ ЧАСТИНИ
ДНІПРОВСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ УКРАЇНИ
Некрасова О.Д., Мішта А.В.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
oneks@mail.ru
У результаті моніторингових досліджень на території ВБУ північної частини
Дніпровського екокоридору було виявлено велике таксономічне різноманіття наземних
хребетних (земноводних, плазунів та ссавців). Зроблено пропозиції щодо доцільності
створення ВБУ міжнародного значення «Верхів’я Київського водосховища» та «Ділянка
Дніпра між Києвом та Українкою».
Заплава Дніпра як складова частина Дніпровського коридору представляє великий
інтерес, особливо це стосується Середнього Придніпров'я. Незважаючи на те, що північна
частина Київської області знаходиться під впливом наслідків Чорнобильської катастрофи, а
південна – під антропогенним тиском мегаполісу, що зростає, і невпинною трансформацією
природних біотопів, на цих територіях ще збереглося високе біорізноманіття, яке потрібно
охороняти (Некрасова, 2008).
Наукові дослідження, що донедавна проводилися на територіях ВБУ Середнього
Придніпров’я, були пов’язані, головним чином, з обліками птахів. Ми приділили увагу
невід’ємній частині тваринного світу заплави Дніпра – амфібіям, рептиліям та ссавцям, яких
вивчали протягом 1996-2012 рр. Результати наших досліджень частково представлені у
монографії «Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору» (Мальцев та ін.,
2010).
Нижче ми наводимо зведення щодо сучасного стану популяцій наземних хребетних в
межах двох ділянок Дніпровського екологічного коридору і свої зауваження щодо
територіальної структури ВБУ, перспективних для внесення до Рамсарского списку.
1.
Верхів’я Київського водосховища
1.1. Північно-східна частина Київського водосховища
Це ВБУ частково входить до ядра «Верхів’я Київського водосховища» (лівобережні
Дніпровські відроги водосховища та суміжні акваторії) і рекомендоване як перспективне
ВБУ міжнародного значення (Прядко, Дубина, Гаврись, 2006).
Ця територія знаходиться у Чернігівській області та відноситься до Чернігівського
Полісся. Угіддя займає північну частину Київського водосховища, яке виникло в 1965—1966
рр. за греблею, що перегородила верхню ділянку Дніпра. Залежно від режиму рівнів у
водосховищі розрізняють осушувану зону і зону постійного затоплення. В межах осушуваної
зони виділяють дві підзони. Підзона тимчасового затоплення виражена лише у верхній
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частині водосховища (вона затоплюється з середини березня до кінця червня). На її території
розвивається лучна рослинність. Підзона тимчасового осушення розташована нижче. Ці
території вивільняються з під води лише на початку вересня у зв'язку з осіннім зниженням її
рівня. Вони заростають переважно водно-болотною рослинністю. Основними типами
природної рослинності є лісова, лучна та болотна.
Герпетофауна.
Північна частина та лівий берег Київського водосховища вивчено дуже слабо. З амфібій
- домінує жаба озерна (Pelophylax ridibundus). Часто трапляється жаба гостроморда (Rana
arvalis), кумка червоночерева (Bombina bombina), ропуха зелена (Bufo viridis), часничниця
звичайна (Pelobates fuscus), рахкавка звичайна (Hyla arborea). Pelophylax esculentus комплекс
на цій території не вивчалося. З плазунів - вуж звичайний (Natrix natrix) та черепа болотна
(Emys orbicularis). Жабу гостроморду також було знайдено біля кордону з Росією, лівий
берег, р. Старик; ох.-риб. база «Вершина» навпроти Сорокашитського л-ва та тощо.
Видом-домінантом серед плазунів є ящірка прудка (Lacerta agilis): вона присутня
майже всюди на більш менш відкритих місцях. Два інших звичайних види - черепаха
болотна та вуж звичайний - живуть всюди, де є вода. Таким чином, на території ВБУ
виявлено 6 видів амфібій та 3 види рептилій. З них до особливо охороняємих Бернською
конвенцією (ІІ додаток БК) видів належать 6 видів. До червоних списків ЧК МСОП
відноситься один вид – черепа болотна.
На прилеглій території було попередньо нараховані 12 видів земноводних та 7 видів
плазунів. Наявність мідянки (Coronella austriaca) (ЧКУ) на території ВБУ поки ще не
доведено але вона є на прилеглих територіях: у районі м. Славутич, с. Мекшуновка, с.
Незамужнє (Гащак та ін., 2006).
Теріофауна.
Населення ссавців становить принаймні 50 видів. Із них 11 видів представлені в
Червоній книзі України (2009), 2 види – в червоному списку Міжнародного Союзу Охорони
Природи (МСОП), 2 види – у Європейському Червоному списку (Temple & Terry, 2007) і 33
види охороняються Бернською Конвенцією (Додатки ІІ та ІІІ).
Комахоїдні – 5 видів. Кріт європейський (Talpa europaea), їжак білочеревий (Erinaceus
roumanicus), бурозубка звичайна (Sorex araneus), бурозубка мала (Sorex minutus), кутора
велика (Neomys fodiens), білозубка мала (Crocidura suaveolens).
Гризуни — принаймні 20 видів. Бобер річковий (Castor fiber) зустрічається переважно
по заплавах та водотоках. Білка звичайна (Sciurus vulgaris) – зустрічається повсюди у лісах
вздовж заплави Дніпра. На дослідженій території перебуває 2 види-двійники нориці сірої:
нориця лучна (M. levis) та нориця звичайна (M. arvalis). Звичайним видом відкритих ділянок,
вкритих чагарниковою рослинністю виявилися також миша лісова (Apodemus sylvaticus) та
миша польова (A. agrarius). Мишу-крихітку (Micromys minutus) звичайно можна зустріти у
заростях чагарникової рослинності понад водоймами. У весняно-осінній період у заплавних
біотопах трапляються синантропні види — пацюк сірий (Rattus norvegicus) і миша хатня
(Mus musculus), що на зиму вселяються в помешкання людини. Ондатра (Ondatra zibethicus) і
нориця водяна (Arvicola amphibius) — звичайні види водно-болотних ділянок. Норицяекономка (Microtus oeconomus) та нориця темна (M. agrestis) — нечисленні види, які теж
надають перевагу вологим біотопам та галявинам. Нориця підземна (Microtus subterraneus)
— нечисленний вид чагарникових заростей. Нориця руда (Myodes glareolus) та миша
жовтогорла (A. flavicollis) є типовими представниками лісових угруповань, але зустрічаються
і серед чагарників на ділянках, що межують із лісовими масивами. Мишівка лісова (Sicista
betulina) – рідкісний вид регіону, занесений у ЧКУ (2009) та до ІІ Додатку Бернської
конвенції. Зареєстрований у Сорокашитському лісництві Козелецького району Чернігівської
області (Мішта, Кузьменко, неопубліковані дані). В лісах та чагарникових заростях заплави
Дніпра мешкають всі 3 види вовчків фауни України: ліскулька, або вовчок ліщинний
(Muscardinus avellanarius), вовчок сірий (Myoxus glis), вовчок лісовий (Dryomys nitedula). Всі
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вовчки – типові представники лісостепової зони, тісно пов’язані з широколистяними лісами
та садками, знаходяться під охороною Бернської Конвенціі (ІІІ додаток).
Хижі – принаймні 12 видів: лисиця звичайна (V. vulpes), собака єнотоподібний
(Nyctereutes procyonoides), тхір лісовий (Mustela putorius), куниця кам'яна (Martes foina),
ласка (Mustela nivalis). Тхір лісовий і куниця кам'яна нерідко зустрічаються в населених
пунктах. Звичайним видом заплавних лісів є куниця лісова (Martes martes). Видра (Lutra
lutra) – напівводний вид, звичайний вздовж берегової лінії Київського водосховища, малих
річок та каналів північно-західних районів Чернігівської області (Шешурак, 2004). Горностай
(Mustela erminea) – рідкісніий вид. Останні 2 види занесені до Червоної книги України
(2009). Борсук (Meles meles) – нечисленний вид. Зрідка заходять у заплаву вовки (Canis
lupus). До проникнення в регіон американської норки (Mustela vison), що була
акліматизована в Європі в середині ХХ ст., в басейні Дніпра мешкала європейська норка
(Mustela lutreola). Рись (Lynx lynx) – надзвичайно рідкісний вид Полісся, занесений до
Червоної книги України (2009). Протягом останніх років реєструється на заході
Чернігівської області на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку
(Шквыря, 2005; Шквиря, Шевченко, 2009).
Зайцеподібні – 1 вид: заєць сірий (Lepus europaeus) – звичайний вид досліджуваних
угідь.
Кажани – найменш вивчена група ссавців цієї території. Дані щодо видового складу
кажанів цієї території відсутні. Очікується перебування принаймні 8 видів, які реєструвалися
на прилеглих територіях (Миропольский, 2001; Полуда, Загороднюк, 2001; Загороднюк,
Годлевская, 2003): кожана північного (E. nilssonii), нічниці водяної (Myotis daubentoni),
вечірниці рудої (Nyctalus noctula), нетопира лісового (Pipistrellus nathusii), нетопира-карлика
(P. pipistrellus), нетопира-пігмея (P. pygmaeus), нетопира середземноморського (P. kuhlii),
лилика двоколірного (Vespertilio murinus), Нічниця ставкова (M. dasycneme) відловлювалась
в заплаві р. Десна між с. Вишеньки та Бужанка (19.07.2000: leg. С. Гащак). Всі види кажанів
занесені до ЧКУ (2009), охороняються Бернською конвенцією (1979, ІІ та ІІІ додатки) та
Бонською конвенцією (1985, ІІ додаток).
Ратичні - 4 види. Кабан (Sus scrofa) – найчисленніший вид ратичних. Козуля
європейська (Capreolus capreolus) – другий за чисельністю вид. Олень благородний (Сervus
elaphus) – колись звичайний, нині нечисельний вид. Лось (Alces alces) – окремі особини
заходять у заплаву.
1.2. Північно-західна частина Київського водосховища
Це ВБУ частково входить до ядра – «Верхів’я Київського водосховища» Дніпровського
екологічного коридору (правобережні Дніпровські відроги водосховища та суміжні
акваторії) і на наш погляд є не менш перспективними для розгляду у якості ВБУ
міжнародного значення (Мальцев та ін., 2010).
Ця територія знаходиться у Київській області, та в її межі входить Загальнозоологічний
заказник загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний», розташований в
акваторії водосховища проти гирла р. Прип’ять – по акваторії на південь до лінії на захід на
с. Зелений Мис (Василюк та ін., 2012).
Герпетофауна.
З наших та літературних даних відомо що на цій території зустрічається 12 видів
амфібій та виявлено 6 видів рептилій (Некрасова, 2008; Гащак та ін., 2006; Мальцев та ін.,
2010). З них до особливо охороняємих Бернською конвенцією (ІІ додаток БК, табл. 1)
належать 8 видів. До списків ЧК МСОП відноситься один вид – черепа болотна (табл.1).
Було досліджено Pelophylax esculentus complex (Некрасова, 2002) та знайдено всіх
представників жаб: їстівну (Pelophylax kl. esculentus), ставкову (Pelophylax lessonae), озерну
(Pelophylax ridibundus) та біля Рижого лісу – бурих жаб: гостроморду, трав'яну (Rana
temporaria) (Гащак та ін., 2006).
Домінантами серед плазунів є ящірка прудка та вуж. Веретільниця була виявлена:
поблизу КПП Паришів (у канюка), розчавлених плазунів знаходили на дорозі серед дубового
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лісу в Паришевському ЛВ. Живородна ящірка - на ділянці сирого вільхово-березового лісу
(Паришевське ЛВ). Всі знахідки гадюки припадали лише на болотяні лісові стації: у сирій
низині з березово-вербовим підростом поблизу Ямполя; на дорозі між Паришевим і
Ладижичами (Гащак та ін., 2006). Повідомлення щодо мешкання червонокнижного виду мідянки звичайної потрібно ще перевіряти.
Теріофауна.
Населення ссавців становить 54 види. Із них 16 видів представлені в Червоній книзі
України (2009), 2 види – в червоному списку Міжнародного Союзу Охорони Природи
(МСОП), 3 види – у Європейському Червоному списку (Temple & Terry, 2007) і 38 видів
охороняються Бернською Конвенцією (Додатки ІІ та ІІІ).
Комахоїдні – 6 видів. Кріт європейський, їжак білочеревий, бурозубка звичайна,
бурозубка мала, кутора велика, білозубка мала (Crocidura suaveolens). На початку минулого
століття в заплаві р. Тетерев реєструвалася кутора мала (Neomys anomalus), рідкісний вид
занесений до Червоної книги України (2009) (Абеленцев та ін., 1956).
Хижі – принаймні 12 видів. Найбільш численні – лисиця звичайна, собака
єнотоподібний, тхір лісовий, куниця кам'яна, ласка. Тхір лісовий і куниця кам'яна нерідко
зустрічаються в населених пунктах. Звичайним видом заплавних лісів є куниця лісова. Видра
– напівводний вид, звичайний вздовж берегової лінії Київського водосховища, у заплаві р.
Прип’яті й інших малих річках Чорнобильської зони відчуження, а також на річках, каналах
та водоймах-охолоджувачах ЧАЕС (Гащак, 2006). Зустрічається і в північно-західних
районах Чернігівської області (Шешурак, 2004). Горностай – рідкісний вид. Останні 2 види
занесені до Червоної книги України (2009). Борсук – нечисленний вид. Зрідка заходять у
заплаву вовки. До проникнення в регіон американської норки, що була акліматизована в
Європі в середині ХХ ст., в басейні Дніпра мешкала європейська норка. Не виключено, що
цей вид, котрий знаходиться під загрозою вимирання, занесений до червоної книги МСОП,
Європейського червоного списку та Червоної книги України (2009) ще зустрічається вздовж
малих річок басейну Дніпра. Остання згадка про нього в Київській області датується 1978 р. і
стосується відлову європейської норки на р. Ілля, лівій притоці р. Уж (Панов, 2002). Рись –
надзвичайно рідкісний вид Полісся, занесений до Червоної книги України (2009). Протягом
останніх років реєструється в Чорнобильській зоні відчуження, де її щільність становить 20
ос. на 1000 км.кв (Шквыря, 2005; Гащак та ін., 2006).
Кажани. Достовірно зареєстровано 10 видів кажанів: кожан пізній (Eptesicus serotinus),
нічниця водяна, нічниця ставкова, вечірниці руда, вечірниця мала (N. leisleri), нетопир
лісовий, нетопир-пігмей (P. pygmaeus), нетопир середземноморський лилик двоколірний
(Vespertilio murinus), вухань бурий (Plecotus auritus). На прилеглих лісових територіях
відмічалися також нічниця Брандта (Myotis brandti) та її від-двійник нічниця вусата (M.
mystacinus) (Загороднюк, Годлевская, 2003; Гащак та ін., 2009). Не виключено перебування
на досліджуваній території також нетопира-карлика. Найближчі реєстрації виду походять із
середньої течії р. Тетерів та околиць м. Києва (Башта, 2009). Вечірниця велетенська (Nyctalus
lasiopterus) знайдена в лісництві на північному заході Чорнобильської зони відчуження,
далеко від заплави Дніпра (Гащак та ін., 2009).
Гризуни — принаймні 20 видів: бобер річковий, білка звичайна, нориця лучна, нориця
звичайна, миша лісова, миша польова, миша-крихітка, пацюк сірий, миша хатня, ондатра,
нориця водяна, нориця-економка, нориця темна, нориця підземна, нориця руда, миша
жовтогорла ліскулька, або вовчок ліщинний, вовчок сірий, вовчок лісовий. Мишівка лісова,
рідкісний вид регіону, занесений у ЧКУ (2009) та до ІІ Додатку Бернської конвенції.
Зареєстрований у декількох пунктах Чорнобильської зони відчуження (Гащак та ін., 2000).
Ратичні - 4 види: кабан, козуля європейська, олень благородний, лось – окремі особини
заходять у заплаву (Гащак та ін., 2006).
Непарнокопиті – 1 вид. До заплави можуть заходити нещодавно акліматизовані на
території Чорнобильської зони відчуження “червонокнижні” коні Пржевальського (Equus
przhevalsky), стадо яких налічує 18 особин (К. Слівінська, особисте повідомлення).
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2. Ділянка Дніпра між Києвом та Українкою
Це ВБУ рекомендоване як перспективне ВБУ міжнародного значення (Дубина та ін.,
2006). Воно відноситься до ядра «Верхів’я Канівського водосховища» Дніпровського
екологічного коридору (Мальцев та ін., 2010) і включає заплаву Дніпра (лівобережну і
правобережну), острови та водну поверхню водосховища, у південній частині м. Києва та
на південь від міста (від північної частини о-ву Жуків і с. Бортничі, водно-болотні угіддя
заплави - Процівські мілководдя, заплава в р-ні Лісників, Конча-Заспи та понизової ділянки
р. Віта). На цій території розміщено наступні ПЗФ - Ландшафтний заказник
загальнодержавного значення «Козинський», Ландшафтний заказник місцевого значення
«Заплавний», Іхтіологічний заказник місцевого значення «Процівський», частково НПП
«Голосіївський», тощо (Василюк та ін., 2012). Біотопи у зоні прируслових ділянок та
островів (Жуків, Козачій, Ольгін, Дикий, Покал та ін.) належать до ЛРП «Дніпровські
острови» і мають велике значення для охорони рослинних та тваринних комплексів регіону у
цілому.
Територія розташована у Лісостеповій зоні: відноситься до Київської височині та
Північнодніпровської терасової низовини. Ця територія Придніпров’я включає в себе дуже
різноманітні гідрологічні комплекси заболочених ділянок, озер, проток, заток, річок,
колекторів та має різне антропогенне навантаження. Частина цієї території зазнала
трансформацій через забудову, захоплення територій у приватну власність та намив піску
(що є порушенням існуючого Водного кодексу України). З огляду на необхідність
збереження природних заплавних біотопів та біорізноманіття, яке вони підтримують,
виникає необхідність термінового перепланування території цього ВБУ з виділенням
найбільш цінних територій.
Герпетофауна.
За нашими даними тут зареєстровано 10 видів амфібій: кумка червоночерева,
часничниця звичайна, ропуха звичайна, ропуха зелена, рахкавка звичайна, жаба трав'яна,
жаба гостроморда, жаба їстівна, жаба ставкова, жаба озерна та 4 види рептилій черепаха
болотна, ящірка прудка, вуж звичайний, гадюка звичайна (Vipera berus), яка останнім часом
зникає з цієї території.
Найбільш розповсюдженими є озерна жаба й кумка (але малочисельними) та вуж. На
островах зустрічаються: озерна жаба, кумка (Жуків), жаба трав'яна (Жуків), жаба
гостроморда (Жуків, Покал, о-в навпроти р.-с. база Вишеньки), ропуха звичайна (Покал),
ящірка прудка (Дикий, Покал), вуж (Покал, о-в навпроти ох.-риб. база Вишеньки).
Проводились генетичні дослідження комплексу зелених жаб Pelophylax esculentus complex, з
даної території. Так, було знайдено у Дніпрі не тільки гібрида - жабу їстівну, але і жабу
ставкову. З вище наведених видів під дію особливо охороняємих Бернською конвенцією (2
додаток БК) підпадають 7 видів. До списків ЧК МСОП відноситься – черепа болотна. На
прилеглій території зареєстровано 11 видів земноводних та 9 видів плазунів. З них три
червонокнижні види (ЧКУ) - ящірка зелена (Lacerta viridis), мідянка, гадюка Нікольського
(Vipera nikolskii).
Теріофауна.
Населення ссавців становить 46 видів. Із них 11 видів представлені в Червоній книзі
України (2009), 2 види – в червоному списку Міжнародного Союзу Охорони Природи
(МСОП), 2 види – у Європейському Червоному списку (Temple & Terry, 2007) і 29 видів
охороняються Бернською Конвенцією (Додатки ІІ та ІІІ).
Комахоїдні – 7 видів. Кріт європейський, їжак білочеревий, бурозубка звичайна,
бурозубка мала, білозубка мала, кутора звичайна). У заплавних лісах та у чагарниках по
берегах водойм зустрічається рідкісний вид регіону – кутора мала, занесений до Червоної
книги України (2009). Чисельність виду в типових біотопах стабільна, але підтримується на
досить низькому рівні. На жаль, загальна площа місць, придатних для мешкання виду,
невпинно скорочується. Кутори, велика та мала, надзвичайно чутливі до забруднення
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водойм в безпосередній близькості до яких вони мешкають, а також до зміни
гідрологічного режиму.
Кажани – принаймні 8 видів. Вечірниця руда, кожан пізній, вухань бурий, лилик
двоколірний, нічниця водяна, нетопир-карлик, нетопир-пігмей, нетопир лісовий та
вечірниця мала (Nyctalus leisleri) (Абеленцев и др., 1956; Влащенко и др.., 2012). Крім того,
в лесовій печері Геліограф, що розташована в декількох кілометрах на південний захід від
досліджуваних угідь, в різні роки знайдено на зимівлі 5 особин нічниці ставкової
(Загороднюк, Годлевская, 2003). На прилеглих територіях відмічені широковух
європейський (Barbastellus barbastella), вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus)
(Абеленцев и др., 1956; Лихотоп и др., 1990).
Хижі – принаймні 9 видів. Лисиця звичайна, борсук собака єнотоподібний, куниця
лісова, куниця кам'яна, ласка, горностай, тхір лісовий, видра. Останні 3 види занесені до
Червоної книги України (2009).
Зайцеподібні: заєць сірий – звичайний вид досліджуваних угідь.
Гризуни – принаймні 18 видів. Бобер, білка звичайна, миша жовтогорла, миша лісова,
миша польова, миша-крихітка, пацюк сірий, миша хатня, ондатра, нориця водяна, норицяекономка, нориця підземна, нориця лучна, нориця звичайна та нориця руда. Мишівка лісова
– рідкісний вид регіону, занесений у ЧКУ (2009) та до ІІ Додатку Бернської конвенції.
Зареєстрований у на о-ві Жуків, ур. Лісники та Конча Заспа (Гаврись 2003; Мішта, 2006), а
також в заплаві р. Стугна.
В лісах та чагарникових заростях заплави Дніпра мешкають 2 види вовчків: ліскулька,
або вовчок ліщинний, вовчок лісовий. Не виключено перебування тут ще одного виду –
вовчка сірого, зареєстрованого на прилеглих лісових територіях, у садках та біля житла
людини (Мішта, 2006).
Ратичні – 3 види. Кабан та козуля європейська – звичайні види. На прилеглих
територіях регіонального ландшафтного парку “Голосіївського” зареєстроване перебування
лося (Гаврись та ін., 2003).
Негативними чинниками, які зменшують чисельність тварин, а іноді й ведуть до
зникнення видів – це руйнування їх місць перебування (вирубування заплавних лісів, зміна
гідрологічного режиму водойм, тощо) й нересту за рахунок забудови та самозахоплень
пойми Дніпра, а також забруднення території. Багато тварин також гине на дорогах
(озерних жаб, ропух, часничниць, вужів та ін.).
Висновки. Досліджені території характеризуються високим рівнем таксономічного
різноманіття та наявністю значної кількості червонокнижних видів і відповідають таким
Рамсарським критеріям як 2, 5 та 8. (2) Є середовищем існування комплексу рідкісних і
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин, особливо цінних
для підтримання біорізноманіття регіону. (5) Регулярно перебувають понад 20 тис. особин
водоплавних птахів. (8) Включає важливі місця нересту, нагулу та зимівлі масових видів
риб. Території ВБУ «Верхів’я Київського водосховища» знаходяться у задовільному стані і
поки ще найменш зруйнована, але й найменш вивчена. А ВБУ «Ділянка Дніпра між Києвом
та Українкою» підпадають під вплив мегаполісу та є найбільш трансформованими. Тому
необхідно якнайшвидше прийняти заходи щодо їх охорони та продовжувати
моніторингові дослідження.
Пропозиції:
- включити до складу ВБУ міжнародного значення «Верхів’я Київського водосховища»,
окрім проектованого ВБУ “Північно-східна частина Київського водосховища», територію
«Північно-західна частина Київського водосховища» (правобережну частину Київського
водосховища - Прип’ятський та Дніпровський відроги та Тетерівську затоку).
- перепланувати територію ВБУ «Ділянка Дніпра між Києвом та Українкою» шляхом
виключення забудованих ділянок та включенням до складу запропонованого ВБУ
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міжнародного значення такі території як гирло Стугни з островами (яке є перспективним
також для створення Стугненського РЛП) та частково Обухівського заказника.
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Таблиця 1 – Земноводні та плазуни перспективних для заповідання ВБУ

(1 - північна частина Київського водосховища; 2 - ділянка Дніпра між Києвом та
Українкою)

КЛАС ЗЕМНОВОДНІ
Тритон гребінчастий
Тритон звичайний
Кумка червоночерева
Часничниця звичайна
Ропуха звичайна
Ропуха зелена
Квакша звичайна
Жаба трав'яна
Жаба гостроморда
Жаба їстівна
Жаба ставкова
Жаба озерна
КЛАС ПЛАЗУНИ
Черепаха болотна
Веретільниця ламка
Ящірка прудка
Ящірка зелена
Ящірка живородна
Мідянка звичайна
Вуж звичайний
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Берн

AMPHIBIA
Triturus cristatus
Lissotriton vulgaris
Bombina bombina
Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana temporaria
Rana arvalis
Pelophylax kl. esculentus
Pelophylax lessonae
Pelophylax ridibundus
REPTILIA
Emys orbicularis
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Zootoca vivipara
Coronella austriaca
Natrix natrix

МСОП

Наукова назва виду

Охоронний статус
ЧКУ
2009

Представленість на
досліджених
територіях
1

2

+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3

+
+
+
+
?
+

+
*
+
*
*
*
+

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LR/lc

2
3
2
2
3
2
3

ВР
ВР

Представленість на
досліджених
територіях
Vipera berus
Vipera nikolskii

Гадюка звичайна
Гадюка Нікольського

+
-

Охоронний статус

+
*

LC
LC

РД

3
3

Примітки: «+» - зустрічається, «-» - не виявлено, «?» - не з’ясовано, * - зустрічається
на прилеглій території; ЧКУ — Червона книга України України (РД-рідкісний; ВРвразливий); МСОП — Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (IUCN Red
List); БК — Бернська конвенція (2 та 3 додатки).
Таблиця 2 - Ссавці перспективних для заповідання ВБУ та їх охоронний статус
(1 - північна частина Київського водосховища; 2 - ділянка Дніпра між Києвом та Українкою)

Бурозубка звичайна
Бурозубка мала
Білозубка мала
Кутора велика
Кутора мала
Їжак білочеревий
Кріт звичайний

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

-

РД
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3
3
3
3
3
3
-

Кожан пізній
Кожан північний
Лилик двоколірний
Вухань бурий
Нічниця водяна
Нічниця ставкова
Вечірниці руда
Вечірниця мала
Вечірниця
велетенська
Нічниця Брандта
Нічниця вусата
Нетопир лісовий
Нетопир
середземноморський
Нетопир-пігмей
Нетопир-карлик
Широковух
європейський

+
*
+
+
+
+
+
+
+

+
*
+
+
+
+
+
*

IV
-

ВР
РД
ВР
РД
ВР
ЗК
ВР
РД
РД

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
DD

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

?
+
+
+

?
+
*

-

РД
ВР
НО
ВР

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

2
2
2
2

2
2
2
2

+
*
-

+
?
*

IV

НО
ВР
ЗК

LC
LC
VU

LC
LC
NT

3
3
2

2
2
2

Рись
Вовк
Лисиця звичайна
Собака єнотоподібний

+
+
+
+

+
+
+

IV
IV
-

РД
-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

3
2
-

Куниця лісова
Куниця кам’яна

+
+

+
+

V
-

-

LC
LC

LC
LC

3
3
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Бонн

Берн

2

МСОП

P. pygmaeus
P. pipistrellus
Barbastella
barbastellus
Carnivora
Lynx lynx
Canis lupus
Vulpes vulpes
Nyctereutes
procyonoides
Martes martes
Martes foina

ЄЧС

Myotis brandti
M. mystacinus
Pipistrellus nathusii
P. kuhlii

ЧКУ 2009

1

Наукова назва виду

Insectivora
Sorex araneus
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
Neomys fodiens
Neomys anomalus
Erinaceus roumanicus
Talpa europaea
Chiroptera
Eptesicus serotinus
E. nilssonii
Vespertilio murinus
Plecotus auritus
Myotis daubentoni
Myotis dasycneme
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Nyctalus lasiopterus

Охоронний статус
Habitat Directive

Представленість
на досліджених
територіях

Берн
3
3
2
3
2
3

-

3

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

3
3
2
3
3
3

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3
-

-

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

3
3
3
3

-

ЗП

CR

-

2

Ласка
Горностай
Норка європейська
Норка американська
Тхір лісовий
Видра
Борсук

+
+
?
+
+
+
*

+
+
+
+
+
*

IV
V
IV
-

НО
ЗН
НО
НО
-

Заєць сірий

+

+

-

-

Бобер європейський
Білка звичайна
Мишівка лісова
Вовчок сірий
Вовчок лісовий
Ліскулька

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

IV
IV

РД
-

Миша-крихітка
Миша польова
Миша лісова
Миша жовтогорла
Миша хатня
Миша курганцева
Пацюк сірий
Ондатра
Нориця руда
Нориця водяна
Нориця звичайна
Нориця лучна
Нориця економка
Нориця темна
Нориця підземна

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
*
+
+
+
+
+
+
+
+

-

Кабан
Козуля європейська
Лось
Олень благородний

+
+
+
+

+
+
*
+

Кінь Пржевальського

*

+

LC
LC
EN
LC
LC
NT
LC

-

Бонн

МСОП
LC
LC
EN
LC
LC
NT
LC

1

ЄЧС

Mustela nivalis
Mustela erminea
Mustela lutreola
Mustela vison
Mustela putorius
Lutra lutra
Meles meles
Duplicidentata
Lepus europaeus
Rodentia
Castor fiber
Sciurus vulgaris
Sicista betulina
Myoxus glis
Dryomys nitedula
Muscardinus
avellanarius
Micromys minutus
Apodemus agrarius
Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicollis
Mus musculus
Mus spicilegus
Rattus norvegicus
Ondatra zibethicus
Myodes glareolus
Arvicola amphibious
Microtus arvalis
Microtus levis
Microtus oeconomus
Microtus agrestis
Microtus subterraneus
Artiodactyla
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Alces alces
Сervus elaphus
Perissodactyla
Equus przhevalsky
Разом

ЧКУ 2009

Наукова назва виду

Охоронний статус
Habitat Directive

Представленість
на досліджених
територіях

Примітки: «+» - зустрічається, «-» - не виявлено, «?» - не з’ясовано, * - зустрічається на
прилеглій території; ЧКУ — Червона книга України (РД-рідкісний; НВ-недостатньо відомий; ВРвразливий; ЗК-зникаючий; НО- неоцінений); МСОП — Червоний список Міжнародного союзу
охорони природи (IUCN Red List) ЄС – європейський червоний список (NT - близький до
загрозливого стану; VU - вразливий; EN - під загрозою зникнення).
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ФАУНА БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA)
ВОДНО-БОЛОТНОГО УГІДДЯ «ЯГОРЛИЦЬКА ЗАТОКА» НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»
Нєпєін А.Ю.
Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
dan55@mksat.net
Офіційна назва договору, Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином, в якості місця мешкання водоплавних птахів, відображає
першопочатковий акцент, який робився на охорону та розумне використання водноболотних угідь як місця мешкання водоплавних птахів. З роками Конвенція розширила
сферу своєї діяльності та охопила всі аспекти охорони і розумного використання водноболотних угідь, визнавши водно-болотні угіддя екосистемами, які мають виключно важливе
значення для збереження біологічного різноманіття та добробуту людини і таким чином в
повній мірі реалізувавши текст Конвенції. Крім того, з метою охорони цілісних природних
комплексів, ст. 2.1 передбачає, що водно-болотні угіддя, що включаються в Рамсарський
список водно-болотних угідь міжнародного значення, можуть включати прибережні річкові
та морські зони, суміжні з водно-болотними угіддями [5].
Одним з основних напрямків вивчення біологічного різноманіття ВБУ «Ягорлицька
затока» розглядається планомірне вивчення ентомофауни угіддя та прилеглих до нього
територій в межах НПП «Білобережжя Святослава». На наш погляд, представники
булавовусих лускокрилих (Rhopalocera) є дуже зручною модельною групою організмів для
проведення постійного моніторингу як за фоновими для регіону видами, так і за рідкісними і
червонокнижними видами.
НПП «Білобережжя Святослава» був створений у 2011 році. До складу парку увійшли
значні площі земель Державного підприємства «Очаківське ЛМГ» та частково землі нині
існуючого РЛП «Кінбурнська коса». Загальна площа парку становить 35223,15 га [3].
Вивчення існуючої літератури щодо представників Rhopalocera території НПП в межах
Миколаївської області, Літопису природи РЛП «Кінбурнська коса», вказує на значний пробіл
в роботі з інвентаризації цієї групи комах на вказаній території. Вивчення представників
булавовусих лускокрилих в основному зводилося до аналізу розповсюдження
червонокнижних видів [4, 6].
В даному дослідженні нами були поставлені наступні завдання:
1. Попереднє вивчення видового складу булавовусих лускокрилих ВБУ «Ягорлицька
затока» в межах НПП «Білобережжя Святослава» та прилеглих територій.
2. Вивчення біотопічної приуроченості представників цієї групи.
Дослідження фауни представників Rhopalocera проводилося протягом вегетаційного
сезону 2012 року. З метою вивчення розповсюдження булавовусих лускокрилих дослідження
проводились в різних найбільш типових біотопах парку: надморські піски та узбережжя
Ягорлицької затоки, луки, піщані степи, листяні гайки [1, 2].
За період вегетаційного сезону 2012 року в різних біотопах НПП зареєстровано 17
видів булавовусих лускокрилих.
Родина Hesperiidae
- Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) – масово зустрічається в більшості біотопів. Найбільш
часто – на сухих та вологих луках, в піщаному степу, листяних гайках.
Родина Papilionidae
- Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – занесений до Червоної книги України. За
спостереженнями 2012 року вид на території Кінбурнського півострову не є рідкісним.
Приурочений до надморських пісків, сухих луків. Наведений в списках ентомофауни РЛП
«Кінбурнська коса».
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- Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – за період 2012 року нами зареєстровано лише
декілька особин на прилеглих до с. Покровка територіях. Занесений до Червоної книги
України. Наведений в списках ентомофауни РЛП «Кінбурнська коса».
- Zerynthia polyxena (Denis et Schifermuller, 1775) – вид занесений до Червоної книги
України. Наведений в списках ентомофауни РЛП «Кінбурнська коса».
Родина Pieridae
- Colias erate (Esper, 1805) – фоновий для території парку вид. Зустрічається в сухих
відкритих біотопах: луках, надморських пісках, у піщаному степу.
- Zegris eupheme (Esper, 1805) – занесений до Червоної книги України. Наведений в
списках ентомофауни РЛП «Кінбурнська коса».
- Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – спорадично зустрічається на території ВБУ та прилеглих
територіях, в більшості в піщаному степу, луках, листяних гайках.
- Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – фоновий для території НПП вид. Зустрічається в
усіх типах біотопів, що досліджувалися.
Родина Lycaenidae
- Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – за період спостереження 2012 року зареєстровано
лише декілька особин в піщаному степу на прилеглих до ВБУ територіях.
Родина Nymphalidae
- Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – у 2012 році зареєстровано декілька особин.
Зустрічалася в піщаному степу, сухих луках.
- Argynnis pandora (Denis et Schifermuller, 1775) – за результатами спостережень 2012
року вид не є масовим. Зустрічається переважно в листяних гайках на прилеглих до ВБУ
територіях.
- Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – вид фоновий для всієї території НПП. Приурочений
до надморських пісків, узбережжя Ягорлицької затоки, піщаних степів, луків.
- Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – як і попередній вид масово зустрічається на
території НПП в усіх біотопах, що вивчалися.
Родина Satyridae
- Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – зустрічалася у 2012 році одиничними особинами
на сухих та заболочених луках.
- Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – за період вегетаційного сезону 2012 року
було зафіксовано лише декілька екземплярів на узбережжі Ягорлицької затоки.
- Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – масово зустрічається практично в усіх типах
біотопів. Вид є фоновим для всієї території НПП.
- Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) – вид дуже рідкісний. Занесений до Червоної
книги України. У 2012 році зареєстровано 1 екземпляр на надморських пісках Покровської
коси. Наводиться в списках ентомофауни РЛП «Кінбурнська коса».
Таким чином, за результатами початкової інвентаризації фауни булавовусих
лускокрилих та вивчення їх розповсюдження на території ВБУ «Ягорлицька затока» та НПП
«Білобережжя Святослава» в цілому – територія парку є дуже перспективною в напрямках
підтримання високого рівня біорізноманіття, збереження червонокнижних представників
ентомофауни та проведення подальшого моніторингу фонових видів з метою вивчення змін
на цінних в природоохоронному відношенні територіях парку.
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ВИДИ РОДУ DROSERA L. ТА ЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ
УГРУПОВАНЬ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СТВИГИ
1

Онук Л.Л., 1Скакальська О.В., 2Глущенко Л.А., 3Онук М.М.
1
Кременецький ботанічний сад
2
Дослідна станція лікарських рослин НААН
3
Кременецький ліцей ім. У. Самчука
vladon12340@ukr.net, krembotsad@rambler.ru, l256@ukr.net

У відповідності з Конвенцією з біорізноманіття, що ратифікована Законом України
№257/94-ВР від 29.11.94 р. в Україні формується єдина методологія обліку біорізноманіття
на всіх рівнях його існування: популяційному, видовому, ценотичному, ресурсному та
екосистемному, із застосуванням основних принципів: єдності, безперервності та
пріоритетності. Враховуючи, що однією з основних цілей Конвенції є виявлення та охорона
рідкісних і зникаючих угруповань, як якісно новий ступінь охорони рослинного світу,
актуальною є робота з виявлення, обліку, моніторингу та збалансованого використання
фіторізноманіття.
Місце проведення досліджень. Дослідження були проведені в районі водозбору р.
Ствиги, що розташований у межах Рокитнівського адміністративного району Рівненської
області України та Лельчицького й Столинського районів Гомельської й Брестської
областей, відповідно, республіки Білорусь [1].
За фізико-географічним районуванням досліджена територія знаходиться на
південному заході Східно-Європейської рівнини у вологій та помірно-теплій зоні хвойношироколистих і мішаних лісів Поліського краю [3].
За
геоботанічним
районуванням
досліджений
регіон
відноситься
до
Східноєвропейської провінції Поліської під провінції Зарічнянсько-Висоцько-Сарненського
району і знаходиться в межах України на території Висоцько-Сарненського підрайону
Ратнівсько-Любешівського (Верхньоприп’ятського) району Ковельсько-Сарненського
(Західнополіського) округу Волинського Полісся. У межах Білорусі входить до складу
Білоруського Гомельського Полісся [4].
На території переважають поліські алювіально-зандрові й терасні та рівнинноденудаційні ландшафти. Місцями зустрічаються кінцево-моренні відклади у вигляді гряд.
Повсюди поширені піщані флювіогляціальні відклади.
Район дослідження характеризується відносною бідністю природних умов, найвищою
заболоченістю та наявністю реліктових форм рельєфу [3,4,5].
Метою наших досліджень було вивчення рослинних угруповань за участю
представників роду росичка Drosera в межах басейну річки Ствиги.
Матеріали та методи досліджень. Здійснено ряд експедиційних виїздів, польових
досліджень з фотографуванням та складанням геоботанічних описів [5]. Опрацьовано
картографічні і таксаційні матеріали, дані лісотехнічних обстежень. Дослідження
здійснювалися маршрутно-пошуковим методом. Назви союзів угруповань подано відповідно
до загальноприйнятої європейської класифікації Браун-Бланке. Назви рослин наведені
відповідно до визначника судинних рослин України [13], мохів –визначника листостеблових
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мохів СРСР [15]. При опрацюванні зібраного польового матеріалу проаналізовано значний
обсяг літературних джерел за темою дослідження.
Результати досліджень. Рід Drosera L. - космополітичний. Центр різноманіття роду
знаходиться в Австралії та Новій Зеландії [7, 10, 26, 28]. Росичка – Drosera у перекладі з
грецької мови означає «зрошена росою» - рід багаторічних комахоїдних рослин, родини
росичкових Droseraceae. Для представників роду характерною ознакою є наявність на
зовнішній поверхні листкової пластинки особливих залозистих волосків, які постійно
виділяють липкий слизистий секрет, що нагадує краплинки роси. Дарвін першим довів, що
рідина на кінцях волосків листочків є багатий на ферменти травний сік, схожий до такого у
тварин. Поки росичка «голодує» її краплинки лише клейкий слиз. Та досить прилипнути до
нього якійсь комашці склад рідини змінюється, вона стає кислою, у ній з’являється фермент
пепсин. Тоді листочок згортається, його середина вигинається і він наче перетворюється на
своєрідний шлунок. Але «їсти» часто, рослина не може – 3 – 4 прийоми їжі – межа її
можливостей. «Перегодовані» листочки чорніють й відмирають від перенасичення. Залозисті
волоски росичок складаються з видовжених клітин, в яких циклічно повільно рухається
прилягаюча до стінок цитоплазма. У стані спокою внутрішній простір клітин заповнений
червонуватою рідиною. Варто зовнішньому чиннику порушити цю рівновагу й червоний сік
починає згортатися, розкладатися на великі й малі динамічні маси, здатні змінювати свій
вигляд. Так відбуваються фізико-хімічні зміни рідини, демонструючи чутливість росичок.[6,
14, 15, 21,27, 30, 35].
Досліджено, що «комахоїдність» у рослин виникла в ході еволюції, як пристосування
до отримання додаткових мінеральних речовин та мікроелементів, внаслідок зростання на
бідних ґрунтах. [6, 20, 22,23, 24, 29,31,32, 34].
Росичку застосовують у народній медицині, гомеопатії, ветеринарії, має вона й
торфоформуюче значення [1]. У давнину росичку вважали здатною вилікувати від сухот.
Алхіміки середньовіччя вірили у магічну силу цієї рослини. Відомі перекази, що у ХVІ
столітті барселонський професор Арнольд-де-Вілланова приготував, за його переконанням, з
«роси» росички цілющий напій – панацею.
Зазвичай, едафотопами поширення в районі дослідження представників даного роду є
болотні, торф’яні та торф’яно-піщані ґрунти. Загалом види оселяються на сфагнових мохах,
зрідка - довгомошниках, зростають на сирих торф’яниках й на трясовинних мулах
обводнених ділянок мезотрофних боліт, але трапляються також і на вологих та сирих пісках,
та навіть, на сфагнових плавнях стоячих вод болотних озер, що збігається з наведеними
літературними даними.[1, 8, 31]
Як відзначається в багатьох джерелах [1, 9, 19, 20, 25] та підтверджено нашими
спостереженнями, представники роду приурочені до вологих гідротопів.
У районі дослідження рід представлено усіма відомими для України видами: росичка
середня D. intermedia Hayne, р. круглолиста D. rotundifollia L., р. англійська D. anglica Huds.
(longifolia L.) та гібрид D. rotundifollia L. х D. anglica Huds. - D. оbovata. Характерні екологоморфологічні риси та відмінності видів наведені у таблиці.
В Україні перелічені види охороняються у Поліському, Рівненському та Черемському
ПЗ, Шацькому НПП, в декількох заказниках та пам’ятках природи Правобережного Полісся.
Заборонено збирання рослин, проведення меліоративних робіт, знищення біотопів у місцях
зростання цих видів [1, 11, 19].
З поміж перерахованих видів найчастіше трапляється росичка круглолиста,
специфічними екотопами якої є мезотрофні, мезооліготрофні болота або аналогічні ділянки
боліт зі сфагновим покривом на кислих та дуже кислих (pH 2,5 – 5,0) ґрунтах. Зрідка вид
зустрічається на евтрофних болотах та на торфових сплавнях водойм. В угрупованнях,
зазвичай, зростає одинично, участь у ценозах 1 – 5 %, найчастіше – не більше 1 %. Іноді
формує невеликі популяції по 5 – 12особин. На ділянках боліт, які періодично затоплюються
оселяється на сфагновому покриві по мікропідвищеннях, горбах та купинах. Зрідка зростає
на сирих торф’яниках і пісках з відсутнім моховим покривом.
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В межах водозбору поширена у верхів’ї та середній течії русла. Включена до
регіонально рідкісних видів Рівненської області.
Росичка середня, росичка проміжна – диз`юнктивноареальний вид на південно-східній
межі європейської частини ареалу. Занесена до ряду Червоних книг [11, 12, 18].
В дослідженому регіоні трапляється на сирих та вологих ділянках мезотрофних, рідше,
мезоевтрофних, боліт, переважно осоково-сфагнових класу Scheuchzerio-Caricetea nigrae.
Відмічена в межах української частини обстеженого району.
В угрупованнях боліт зростає як і попередній вид, іноді формуючи популяції по 7 – 15
особин. Масово зростає на болотах Косаха, менше Бакунове Дубнівського та Мушнянського
лісництв Остківського Держлісгоспу (ДЛГ) відповідно та Кобила, Гало, менше – Тяжобне
відповідно Залавського й Глиннівського лісництв Рокитнівського ДЛГ.
Численні популяції, з домінуванням виду в угрупованнях, відмічені нами на понижених
ділянках узбочин уздовж доріг Рокитне – Глинне (за 2 – 2,5 км до с. Глинне) та Сновидовичі
– Біловіж (в 4 км від с. Сновидовичі, квартал 58 Біловіжського лісництва). Тут, на порушених
торф’яних ґрунтах, за відсутності мохового покриву сформувалися угруповання з
домінуванням р. проміжної. Поблизу с. Глинне локалітети утворюють смуги шириною до 1 м
навколо затоплених водою ділянок в оточені соснового з домішкою берези молодняка.
Участь росички у травостої тут коливається у межах від 20 до 70 %, в основному – 30 – 50 %,
Домінантами трав’яного покриву виступають: польовиця пагононосна Agrostis stolonifera L.
(20 - 40%) та, рідше, осока жовта Carex flava L. (15 - 30 %) з досить високою участь жовтецю
вогнистого Ranunculus flammula L. (до 10 %) в окремих ценозах. На затоплених ділянках у
воді поряд з росичкою та жовтцем з’являється їжача голівка мала Sparganium minimum Wallr.
(<5 - 10 %). Крім зазначених видів у незначній кількості (<1 – 5 %) трапляються лікоподієла
Lycopodiella inundata (L.) Holub, осока чорна C. nigra (L.) Reichard, підмаренник болотний
Galium palustre L., ринхоспора Rhynchospora alba Vahl, росичка круглолиста, вербозілля
звичайне Lysimachia vulgaris L., верба сіра Salix cinerea L.
Видова насиченість ценозів складає 6 – 10 видів. Лише у 2 випадках описані ценози
сформувалися на моховому покриві зі сфагнів Sphagnum оманливого S. fallax та тупого S.
obtusum із загальним проективним покриттям до 40%.
Неподалік с. Сновидовичі локалітети р. проміжної займають ділянках розміром 3 × 3 м,
2 × 5 м, 3 × 4 м і мають дещо інші особливості. За домінуючої ролі росички, участь
лікоподіели у даному угрупованні зростає до 25, і, навіть, сягає в окремих випадках 50 %,
збільшується до 10 - 20 % й частка ринхоспори. Загальне проективне покриття трав’яного
ярусу складає тут в середньому 70 -75%, рідше - 50 – 55 %. В мікропониженнях з
відновленим моховим покривом зі сфагнів зрідка домінує осока пухнастоплода (20 – 25 %).
В одному випадку описано угруповання із загальним моховим ярусом до 60 % із зозулиного
льону Polytrichum commune L. Види з високим ступенем трапляння: р. проміжна, польовиця
повзуча, лікоподіела, ринхоспора, жовтець вогнистий.
Росичка англійська або довголиста – гетеротрофний циркумполярний вид на південній
межі ареалу. Включено до Червоної книги України та Білорусі [12,18]. Це найбільш
вологолюбний вид, який випадає з травостою при найменшому зменшенні рівня грунтових
вод [1,36].
В дослідженому регіоні виявлено лише єдине місцезростання – по берегах невеличкого
озера Білого, що знаходиться в кварталах 70, 71, 98 та 99 Глиннівського лісництва. Зростає
на сфагновому плаву поряд з р. середньою та круглолистою з якою гібридизує. Участь в
ценозі становить не більше 5 %. Видова насиченість фітоценозів з участю даного виду
складає 10 – 16 видів, загальний трав’яний покрив – 50 – 60 %. Домінантою угруповань
виступає ринхоспора (30 %), частка інших від <1до 10 %. Види високого ступеню трапляння
– ринхоспора, польовиця, росички середня, круглолиста, шейхцерія.
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Таблиця
Еколого-морфологічні риси та відмінності видів роду Drosera L.
Вид
Синонім

Морфологічні
відмінності

Drosera
intermedia
D. longifolia L.,
p. p. nom. anbig.
Висота рослин 3-12см. Листкові
пластинки
клиновиднооберненояйцеви
дні довжина - 7 12 мм, ширина 2
- 5 мм. Плід грушеподібна
борозниста
коробочка.
Квітконосні
стебла
коліноподібно
вигнуті,
одиночні або в
кількості 2 - 3

Тип ареалу
Життєва
форма по
Раункієру
Еколого ценотична
група

Наукове
значення

Статус
Ареал

Поширення в
Україні

Drosera rotundifolia
-

Висота рослин - 3 - 15 см.
Листкові пластинки округлі,
їх довжина 4 - 10 мм,
ширина - 5 -15 мм.
Квітконосні стебла
прямостоячі, злегка
звивисті. Плід - видовженояйцевидна, гладенька
коробочка. Насіння світлобуре, гладеньке

Drosera anglica
D. longifolia L.
Висота рослин 10 - 25 см.
Листкова
пластинка лінійно
- продовгувата,
довжиною 1,5 - 3
см та до 5 мм
шириною. Плід видовжено овальна гладенька
пятистулкова
коробочка.
Насіння чорне або
чорно-буре

Drosera
obovata
-

Висота
рослин 10 - 25 см.
Листкова
пластинка
оберненоя
йцевидна,
довжиною
1,5 - 3 см
та до 5 мм
шириною

Північно - циркумполярний
гемікриптофіт
водно - болотні
диз’юнктивноареальний вид в
ізольованій
частині ареалу
на пд.-сх. межі
європейської
частини ареалу.
Вразливий.
Охоплює
Атлантичну,
Центральну та
Сх. Європу, Пн.
Америку.
Правобережном
у Поліссі, рідше
— у Лісостепу.
Адм. регіони:
Вл, Рв, Жт, Кв,
Чн, Хм, Вн.

гетеротрофний
«комахоїдний» вид

Регіонально рідкісний
Європа, Західна Азія,
Кавказ, РФ (Зх. та Сх.
Сибір, Далекий схід), Пн.
Монголія, Японія, Китай,
Пн. Америка
Полісся, рідше Лісостеп,
Карпати
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льодовиковий
релікт на
південній межі
ареалу
Вразливий
Північна частина
Євразії та
Північної
Америки
Правобережне
Полісся, рідше на
півночі Лісостепу.

гібрид

Північна
частина
Євразії та
Північної
Америки
Правобер.
Полісся,
рідше на
півночі
Лісостепу

Місцезростання

Обводнені
мезотрофні та
оліготрофні
болота,
переважно
осоковосфагнові,
сосновоберезовосфагнові, що
належать до кл.
ScheuchzerioCaricetea nigrae

Екотопи

Приурочений до
мезо- та
олігомезотрофни
х сфагнових
боліт Торфяні
болота, мокрі та
сирі піски

Приурочений до мезо- та
оліготрофних сфагнових і
гіпново-сфагнових боліт без
надлишкового зволоження

3-5

3-5

рН
температура
освітленість
вологість
Чисельність
Розмноження
Заходи
охорони в
Україні
Розведення в Укр.
інших
країнах

Значення

Сфагнові болота та
заболочені ділянки,
мікропідвищення, купини й
бугри обводнених ділянок
сфагнових боліт, на мокрих
та сирих пісках

Обводнені мезота мезоевтрофнф
болота з
молозольним
слаборозкладеним
торфом

Приурочений до
обводнених
понижень
сфагнових боліт,
на сфагнових
плавах водойм.
4-5

Обводнені
мезо- та
мезоевтро
фні болота
з молозол.
слаборозкладеним
торфом

Приуроч.
до обводн.
понижень
сфагнових
боліт, на
сфагнових
плавах
водойм.
4-5

теплолюбний
геліофіт
гігромезофіт
Популяції невеликі за
розміром, місцями щільність
висока, спостерігається
зменшення їх кількості,
особливо у Придніпров’ї.
Насіннєве

мезогігрофіт
Популяції
нечисленні
Насіннєве

занесено до Червоної книги
України (1980, 1996, 2009).

Охороняється
в Дн., Лв.,
Рн., См., Тр.,
Хр. обл.

гігрофіт
Популяції
невеликі, часто
куртиновидні.
Насіннєве
занесено до
Червоної книги
України (1980,
1996, 2009).

гігрофіт
Популяції
невеликі,
часто
куртиновид
ні.
Вегетат.,
менше нас.
-

Невідомо
Культивується в Європі, виведені сорти.

Лікарське, ветеринарне,
рідкісне.

Лікар., ветер.,
гомеопат.,
декор., викор.
у лікерогоріл.
пром. Європи
рідкісне

Лікарське,
ветеринарне,
декоративне,
рідкісне.

Лікарське,
рідкісне.

Дуже рідко в Україні в цілому [1], а у районі дослідження зокрема, крім трьох
наведених видів, трапляється й гібрид росичок англійської та круглолистої – D. obovata Mert.
Et Koch зростає поряд з батьківськими видами, утворюючи невеличкі куртини з 3 – 7 особин.
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Слід зазначити, що у водах озера Білого наявні рідкісні угруповання латаття Nymphea
candida J. et C. Presl, що разом з ніжно-рожевого кольору аспектом росички створює
надзвичайно мальовниче поєднання. Описані фітоценози відносяться до класу Sheuchzerio –
Caricetea союзу Rhynchosporion albae Koch 1926, асоціації Rhynchosporetum albae Koch 1926.
Хоча необхідно відзначити, їх нетиповість. Перш за все тому, що названі угруповання нам
відомі з 1993 року, тоді як за літературними даними ценози такого типу у змінених екотопах,
як правило, не є довговічними [2]. Ще однією особливістю описаних нами угруповань є
домінування р. проміжної у травостої (до 70 %), що суперечить літературним даним [1], та
підтверджує дані Л. М. Борсукевича [2]. До того ж у складі названих фітоценозів наявні інші
рідкісні види, зокремазанесені до Червоної книги України (лікоподіела, шейхцерія),
регіонально рідкісні (р. круглолиста, їжача голівка мала, ринхоспора), що підкреслює їх
виняткову наукову цінність. Незважаючи на досить рідкісне трапляння, гібридної форми D.
оbovata, остання охоронним статусом в Україні не охоплена, тоді як фігурує в ряді Червоних
книг суб’єктів Російської Федерації [11]. Зазначимо також, що на правобережжі водозбору р.
Ствиги, яке зазнало більшого впливу осушувальної меліорації, в основному трапляється р.
круглолиста, зрідка р. середня й зовсім не виявлено локалітетів р. англійської. На
лівобережжі, де менше виражений вплив осушувальних робіт, видова представленість роду
максимальна, а кількість виявлених локалітетів за участю росичок значно більша.
ВИСНОВКИ
1. Описано нові місцезнаходження угруповань рідкісних видів за участю росички
середньої D. intermedia Hayne.
2. З огляду на високу наукову цінність наведених ценозів, в Управління екології у
Рівненській області нами представлено наукове обґрунтування на створення заповідних
урочищ місцевого значення «Росички І» на території Глиннівського лісництва
Рокитнівського ДЛГ загальною площею понад 4 га та «Росички ІІ» площею близько 0, 5 гау
кварталі 58 Біловізького лісництва Остківського ДЛГ. А також гідрологічного заказника
«Хмільські Озера» загальною площею 258,4 га Глиннівського лісництва Рокитнівського
ДЛГ.
3. Доцільно, на нашу думку, було б включенняD. оbovata до регіонально рідкісних видів
Рівненської області.
4. Бажано ввести описані види в інтродукцію на території України.
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ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНА ОЦІНКА РОСЛИННОСТІ ДЕЯКИХ
ТОРФОВИХ БОЛІТ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ
Пашкевич Н.А.
Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України
pashkew@mail.ru
Болота поширені по всій території Волинської області. Переважна їх більшість
належить до торфових боліт або торфовищ, що поширені, насамперед, по долинах невеликих
річок, а також по межиріччях. На півночі області найбільше площі займають мезотрофні
болота, лісові сфагнові, березово-соснові та соснові, а набагато менші ділянки під
оліготрофними сосново-сфагновиим болотами. Місцями на оліготрофних болотах
трапляються пригнічені рідколісі угруповання сосни звичайної з початковим мочаровим
комплексом. Найбільш поширений тип боліт і не лише на території Волинської області, а й
взагалі на рівнинній частині України - евтрофні болота. Найбільші простори займають
болота трав'яні і трав'яно-мохові, менші – лісові, ще менші – чагарникові. Трав'яні болота
поширені в умовах надмірного зволоження, по долинних, заплавних та притерасних
зниженнях, менше – по міжрічкових. На окраїнах великі болотні масиви часто переходять у
лісові або чагарникові болотні угруповання, або в луки. Деревний і чагарниковий яруси на
таких болотах відсутні, а трапляються поодинокі дерева берези пухнастої, вільхи чорної або
сосни, кущі верби попелястої, п'ятитичинкової, розмаринолистої, лапландської.
Провідні едифікатори трав'яних боліт: осоки, рідше рогіз вузьколистий, куга озерна,
лепешняк великий, лепеха звичайна, тростяниця, хвощ багновий, очерет звичайний.
Моховий покрив переважно нерозвинений або слабо розвинений. До високотравних боліт
належать болота очеретяні, вузьколисторогозово-озернокугові, великолепешнякові,
звичайнолепехові. Очеретяні болота займають староріччя на заплавах, притерасні зниження,
приозерні улоговини, де едифікатором є очерет звичайний (Phragmites communis Trin.).
Осокові угруповання трапляються поряд з заплавними долинами і притерасними
болотами по зволожених долинах з неглибокими улоговинними болотами. Найбільш
поширені крупноосокові угруповання, особливо осок омської, дернистої, зближеної,
кореневищних осок - стрункої та гостровидної. Вони утворюють купинноосокові
угруповання, купини, які місцями досягають 60 см.
Трав'яно-мохові угруповання на евтрофних болотах поступаються, можливо, лише
трав'яним болотам. Вони відзначаються добре розвиненим, переважно суцільним покривом з
гіпнових або сфагнових мохів і в поліській частині області займають переважно стічні і
безстічні улоговини на межиріччях, терасах річок та долини річок. Едифікатори – осоки
пухнастоплода, здута, двотичинкова, багнова, омська та інш.
Лісово-болотна рослинність об'єднує такі болотні угруповання з такими
домінантами деревного ярусу: чорної вільхи, берези та сосни. Поширення сосново-болотних
угруповань диктується розташуванням вододільних і староруслових боліт зі значною
глибиною торфового шару. Едифікатор деревного яруса – сосна звичайна, у відповідних
асоціаціях до неї-приєднуються береза пухнаста, вільха чорна. Висота деревостанів – 12, 1520 м, зімкнутість крон – до 0,7-0,8. Підлісок якщо і є, то дуже рідкий. Його характеризує
крушина ламка, горобина, лоза попеляста; основа трав'яного покриву – осоки пухнастоплода,
омська, зближена, папороті дріоптерис болотний та греблястий, безщитник жіночий,
чорниця, костяниця, багно, журавлина, бобівник. У моховому покриві домінують звичайно
сфагнові мохи (сфагн відігнутий, відстобурчений і круглуватий), місцями зі значною участю
гіпнових мохів (плевроцій Шребера, гілокомій блискучий, калієргонелла гострокінцева).
Березово-болотні угруповання формуються в долинних болотах біля корінного
берега, по притерасних і вододільних болотах і являють собою перехід від багатих
евтрофних чорновільхових насаджень до бідних мезотрофних з сосною і березою. Основу
деревостану становить береза пухнаста, рідше береза бородавчаста та сосна звичайна, вільха
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чорна, рідше осика. Підлісок розвинений слабо або й зовсім відсутній; тут росте верба
попеляста і крушина ламка. Трав'яний покрив розвинений добре (покриття до 0,7-0,8).
Основу його становлять такі види, що у відповідних асоціаціях виступають як субдомінанти:
дріоптерис болотний, осоки пухнастоплода, дерниста, звичайна, зближена, сірувата,
ситничкова, омська, струнка, куничник сіруватий, бобівник, вовче тіло, калюжниця,
дріоптерис гребенястий та болотний. Моховий покрив суцільний або розірваний, з
переважанням сфагнових, рідше – брієвих мохів.
Болотні угруповання вільхи чорної виростають по притерасних і заплавних болотах,
по притерасних частинах долинних і притерасно-заплавних боліт, по староруслових болотах,
по знижених ділянках суходільних лісів, по евтрофних міжрічкових болотах. Панівна порода
– вільха чорна, супутні – осика, дуб черешчатий, граб, ясен, в'яз гладенький, де дуб і граб
виглядають дуже пригніченими. Деревостани звичайно одноярусні, із зімкнутістю крон до
0,9, II класу бонітету. Провідні складники підліска: верба попеляста, крушина ламка,
черемха, ліщина, чорна смородина, горобина.
Чагарникові угруповання на болотах утворюють переважно верби – попеляста,
розмаринолиста, лапландська, п'ятитичинкова та тритичинкова. Відомі також угруповання
берези низької на болоті. Як домішки виростають також верби чорнична, повзуча, вушката,
крушина ламка, калина, дрібні деревця берези пухнастої та бородавчастої, кущова форма
вільхи чорної. Самостійні угруповання верби попелястої на болотах Полісся або
чистозаростеві, одноярусні, або чагарниково-трав'яні, двоярусні, з вербою попелястою в
першому чагарниковому ярусі та з очеретом, рогозом, осоками, папороттю болотною,
лабазником в'язолистим, кропивою – в другому трав'яному ярусі. Моховий покрив звичайно
не поширений. Проте угруповання дрібних верб – розмаринолистої та лапландської мають
добре розвинений покрив з гіпнових або сфагнових мохів. У трав'яному покриві
переважають осоки, рідше злаки.
Улоговини по вододільних рівнинах та по піщаних терасах річок, що не заливаються
повеневими водами займають мезотрофні болота. Серед мезотрофних боліт переважають
лісові сфагнові соснові та березові з добре розвинутим деревостаном і з суцільним
сфагновим покривом. Менші площі припадають на угруповання рідколісно-чагарникові
сфагнові, де деревний ярус розріджений і дуже пригнічений, та трав'яно-чагарничкові
сфагнові – зовсім безлісі.
Оліготрофні болота поширені лише в поліській частині області. Займають улоговини
вододілів, рідше – заплави маленьких річок, що не заливаються повеневими водами. У
поліській частині Волинської області серед лісових сфагнових оліготрофних боліт відомі
лише соснові болота. Досить зімкнуті (0,4-0,7) і високі (до 10-12 м) деревостани на цих
болотах утворює сосна V і нижчих класів бонітету, іноді з невеликою домішкою берези
пухнастої. Переважаючі види трав'яно-чагарникового яруса: багно, лохина, пухівка піхвова,
журавлина, андромеда, осока малоквіткова, які виступають співдомінантами у відповідних
асоціаціях. Основу суцільного мохового покриву становлять сфагни Магеллана та
вузьколистий. Найбільш поширені групи асоціацій: соснова чагарничково-сфагнова та
соснова піхвопухівково-сфагнова [5].
На Українському Поліссі переважають відкриті, безлісі болота. Невеликі площі
займають чагарникові і рідколісні болота. За своєю природою це здебільшого низинні болота
приурочені до долин річок. Через природне підсихання боліт та інтенсифікацію
меліоративних робіт, проведених з кінця 60-х років, за останні десятиліття помітно зросла
мезофітизація боліт, внаслідок чого зросло число злаково-осоково-гіпнових, злаковоосокових та різнотравно-осокових угруповань. А от частка безлісих угруповань (пухівковосфагнові, шейхцерієво-сфагнові, пухівкові та сфагнові оліготрофні) у структурі болотної
рослинності зменшилася. З 90-х років внаслідок різкого зниження інтенсивності догляду за
меліоративними системами, спостерігається вторинне заболочування через замулювання та
заростання каналів, а також в зв’язку з інтенсивною діяльністю бобрів [2].
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При природному підсиханні і осушенні боліт із травостою зникають болотні
гідрофільні види, а замість них збільшується число мезофільних лучних та лісових видів,
проходить перетворення боліт в лучно-болотні та лучні угіддя. Багато боліт осушено
повністю та перетворено на сільськогосподарські угіддя, сіяні луки або орні землі.
У Волинській області, в межах Західно-Поліського торфово-болотного району,
розміщені найбільші торфові родовища [1]. Середня потужність покладів складає 2 м, а
найбільша до 9-10 м. Дещо більшою потужністю характеризуються родовища карстових
улоговин. Тут переважають низинні торфовища. Болота тут переважно евтрофні,
здебільшого заплавні, трапляються мезотрофні та оліготрофні улоговинні. Заболоченість
всього регіону сягає до 11 %, а заторфованість 7,3 %. При переважанні низинних торфовищ
тут зустрічаються родовища з мезотрофною та оліготрофною рослинністю і покладами
торфу всіх типів. У рослинному покриві верхових торфових родовищ поширені чагарниковосфагнові й пушицево-чагарниково-сфагнові угруповання з пригніченою сосною та березою.
Торф, в основному, пушицево-сфагновий і пушицево-шейцерієво-сфагновий. Низинні
торфові родовища характеризуються драговинними багатошаровими покладами, нерідко із
значним складом осокових і очеретяних торфів [4].
За розробленою вже еколого-флористичною класифікацією болота Волинського
Полісся можна віднести до двох класів Oxycocco-Sphagnetea Br.-BI. et R. Tx. 1943 та
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937, а клас Alnetea glutinosae Br.-BI. et R.
Tx. 1943 ще потребує подальшої розробки [3].
Провідними факторами територіальної диференціації синтаксонів рослинності боліт
виступають умови зволоження і живлення, ступінь трофності та мінералізації, а також
мікрорельєф поверхні. Рослинність боліт України відзначається ценотичним багатством, що
обумовлено різноманіттям еколого-географічних умов. Особливістю болотних угруповань є
їх невисокий загальний флористичний склад, через вузький діапазон екологічної амплітуди
видів.
За результатами досліджень подається еколого-ценотична оцінка об’єктів з території
Волинського Полісся.
Цікавим з точки зору флористичного складу є верхове оліготрофне болото
«Бабінець». Проективне покриття трав’яного ярусу лише 50%, переважна більшість якого
складена осоками (Carex nigra (L.) Reichard, C. rostrata Stokes, C. lasiocarpa Ehrh.). Моховий
ярус повністю вкриває поверхню торфовища і утворений видами роду Sphagnum. Сосна та
береза утворюють дуже розріджений деревостан (0,1-0,2), висотою 3-8 м та діаметром до 10
см. Подекуди трапляються Oxycoccus palustris Pers., Scheuchzeria palustris L., Eriophorum
vaginatum L., E. polystachyon L., Andromeda polifolia L., Rhodococcum uliginosum L.
Подібне до попереднього є оліготрофне болото «Люте». В рослинному покриві
болота нараховується лише 7-9 квіткових рослин та декілька видів мохів. Деревний ярус
формує сосна з зімкненістю крон 0,3, висотою до 5 м, діаметром до 15см. В трав’яному ярусі,
проективне покриття якого складає не більше 50%, домінують Carex rostrata, Eriophorum
vaginatum, Andromeda polifolia. Також трапляються види: Oxycoccus palustris, Scheuchzeria
palustris, Drosera rotundifolia L., Rhynchospora alba (L.) Vahl. Добре розвинений моховий
ярус зі сфагнумів (Sphagnum fallax, S. magellanicum, S. squarrosum) з домішкою зелених
мохів. Краще ніж квіткові рослини на таких болотах почувають себе сфагнові мохи, які
обумовлюють характер рослинності. Бідність рослинного покриву пов’язана з
оліготрофними умовами живлення.
Досліджена ділянка урочища «Вутишно», представляє собою лісові насадження. В
деревному ярусі переважає сосна звичайна, з домішкою вільхи та дуба звичайного,
присутність яких на ділянці обумовлене різницею в гідрологічному режимі та незначними
ландшафтними відмінностями. Значна кількість дерев пошкоджена, багато сухостою.
Основний едифікатор Pinus sylvestris L. утворює верхній ярус, досягає 18-20 м, середній
діаметр 20-25 см, віком до 80 років, без насіннєвого поновлення. При зімкненості крон І
ярусу - 0,6, сосна є домінантом - 0,5. Поодиноко, на більш піднятих ділянках, також
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трапляються екземпляри дуба звичайного, як у верхньому ярусі, так і підріст. Другий ярус
дуже розріджений (до 0,2) і сформований Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pubescens Ehrh.,
Acer plataniodes L. Підлісок (до 0,4) сформований Frangula alnus Mill., Sambucus nigra L.,
Rhamnus cathartica L., Rubus idaeus L. Стовбури дерев часто обвиті Humulus lupulus L.
Наземний покрив має звичайно комплексний характер, утворений лісовими та
мезотроними болотними видами – це різні види папоротей (Dryopteris filix-mas (L.) Schott, D.
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Athyrium filix-femina (L.) Roth, Oxalis acetosella L., Majanthemum
bifolium DC., Poa nemoralis L., Millium effusum L., Urtica dioica L., Carex leporine V. Krecz., C.
elongata L., Lysimachia vulgaris L. Моховий покрив мало розвинений, складається із
сфагнових та гіпсових мохів.
У зв’язку з проведеною меліорацією навколишньої території на ділянці значно
змінилися едафічні та гідрологічні умови, що призвело до структурних змін ценозу.
Ландшафтний заказник «Локоття». На території заказника було досліджено три
об’єкти – болото, вільховий ліс та озеро Локоття. Невелика ділянка болота, сфагнового типу
межує з територією, де, з одної сторони, активно проводиться торфророзробка, а з другої –
проходять сінокоси низькопродуктивних пост меліоративних ценозів лучного типу. Для
дослідженої ділянки характерний майже суцільний моховий покрив утворений видами роду
Sphagnum. Відмічено такі типові болотні види, як Rhynchospora alba, Oxycoccus palustris,
Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Parnassia palustris L., деякі з них мають
созологічний статус різного рівня.
Між озером Локоття та ділянкою болотної рослинності відмічено низькобонітетний
вільховий ліс з домішкою берези бородавчатої. Підлісок сформований Frangula alnus
(зімкненість 0,6) з домішкою Salix caprea. В трав’яному ярусі трапляються, як лісові види
гігрофіти, так і болотні. Значне проективне покриття мають деякі види папоротей та осок:
Thelypteris palustris Schott, Drypteris carthusiana, Carex lasiocarpa Ehrh. Також в трав’яному
ярусі відмічено Calla palustris L., Iris pseudacorus L., Comarum palustre L., Peucedanum
palustre (L.) Moench. Добре розвинений моховий ярус.
Чисте плесо озера площею 3,7 га. По березі поширені прибережно-водні
угруповання на глибині до 1 м з Typha angustifolia L., T. latifolia L., Phragmites australis,
Carex appropinquata Schumach. Нажаль, значний антропогенний вплив, як прямий, так і
опосередкований сприяв замуленню дна озера, деградації і скороченню мезотрофного
сфагнового болота, що на сьогоднішній день не сприяє збереженню дослідженої території
заказника.
Рослинність болота «Ранина» відноситься до асоціації Peucedano-Caricetum
lasiocarpae R.Tx. 1937. Це осокове болото з незначним обводненням.
В густому травостої болота з проективним покриття 100% домінують осоки – C.
lasiocarpa, Carex flava, C. rostrata, трапляються C. panіcea L., Carex chordorrhiza Ehrh. ex L.f.
та інші болотні види (Peucedanum palustre, Comarum palustre L., Thelypteris palustris та інші).
Подекуди на ділянці трапляються зарості верб Salix myrtilloides, S. caprea. Деревний ярус
представлений поодинокими пригніченими екземплярами сосни та берези.
В урочищі Берлено було досліджено мезотрофне
болото «Сотно», що
характеризується другою стадією осушення. В травостої з 100% проективним покриттям
переважають злаки та осоки, поодиноко трапляються болотні види (Comarum palustre,
Eryophorum polystachion, Peucedanum palustre) та повністю відсутній моховий ярус. Серед
домінантів – Poa palustris L., Carex lasiocarpa, C. rostrata. Відмічено поодинокі екземпляри
Salix aurita L., Betula pendula.
На дослідженій ділянці значна кількість сіянців сосни від 1 до 5 років. Це може
бути обумовлене гідрологічними та едафічними умовами, що склалися і цілком сприяють
для самосіву Pinus sylvesrtris діаспорами від сусідньої ділянки соснових насаджень. Тому
можна прогнозувати, що найближчим часом тут зведеться розріджений сосново-березовий
деревостан, а трав’яний покрив продовжуватиме втрачати болотні види та збагатиться на
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лучні, лісові та рудеральні, які поки що тільки починають проникати в ценоз (Eupatorium
cannabinum L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Mentha pulegium L.).
Торфовище заказника «Граддівський» характеризується другою стадією осушення.
У травостої домінують лучні злаки з широкою амплітудою відносно зволоження –
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv., Festuca pratensis Huds., Poa pratensis L., P. triviales L.,
Dactylis glomerata, а також Epilobium palustre L., Juncus effusum L., Ranunculus repens L.,
Rumex confertus Willd. Вздовж меліоративних каналів, що проходять через досліджувану
ділянку відмічено розріджені зарості осок та очерету. На зниженнях та біля берегів зарослих
каналів поширені ділянки луків характерні для союзу Calthion, асоціації Epilobio-Juncetum
effuse.
Також була досліджена лучна ділянка біля озера Веприк в околиці с. Лишнівка. Це
торф’яна лука утворена на осушеному болоті декількома угрупованнями класу MolinioArrhenatheretea, які сформувалися під впливом комплексу пасквільного пресу та чинника
змінності зволоження, що найбільшим чином обумовило видовий склад угруповань. Так
найціннішим з точки зору сировинної бази, але найменш представленим є угруповання
Festucetum pratensis, що сформоване в значній кількості типовими лучними видами Festuca
pratensis, Poa pratensis, Dactylis glomerata.
На ділянках зі значним впливом витоптування – ґрунтових дорогах та берегах озера
поширені угруповання за участю видів класу Plantaginetea – Potentilla anserine L., Agrostis
stolonifera L., мезофітів – Plantago media L., Ranunculus repens L., Veronica chamaedrys L.,
Urtica dioica, Galium odoratum (L.) Scop. Подекуди в пониженнях трапляється збіднене
гігрофільне угруповання, яке за блоком діагностичних видів (Calamagrostis canescens,
Comarum palustre, Epilobium palustre) можна віднести до союзу Caricion gracilis класу
Phragmito-Magnocaricetea – Сarici acutae-Comaretum. В цілому, ця ділянка торфовища вже
майже повністю набула рис лучного ценозу, залишки болотного травостою майже зникли і
являє собою третю стадію осушення. Такі болота зазвичай використовуються як сіножаті,
але можуть використовуватися і як пасовища.
Таким чином, проведене дослідження модельних ділянок торфовищ Волинського
Полісся показало, що переважна їх більшість це порушені мезотрофні торфові болота другої
стадії осушення, які поступово втрачають характерні для болотної рослинності риси. Хоча
наявні болота, що можна віднести до верхових з оліготрофним типом живлення, які
потребують охорони.
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ВОДНО-БОЛОТНІ КОМПЛЕКСИ НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» - СЕРЕДОВИЩА
ІСНУВАННЯ ЦІННОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ (М. КИЇВ)
Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Волохова О.В., Крижановська О.Т.
Національний природний парк «Голосіївський»
http://www.nppg.gov.ua
Водно-болотні середовища не займають в парку значних площ, але є невід’ємною
частиною ландшафтної структури та виявились надзвичайно цінними по представленості
видів рослинного і тваринного світу.
Всі водойми НПП «Голосіївський» є системою водозбору річки Дніпра і є екологічним
коридором до найближче розміщеного водно-болотного угіддя по Дніпру між Києвом та
Українкою, яке розглядається як перспективна ділянка для внесення до Рамсарського списку
(Водно-болотні угіддя України, 2006).
Водойми парку мають локальне розміщення у північній частині на території
Голосіївського лісу та в південній частині парку, а саме – у північно-західній частині, де
протікає річка Віта, притока річки Дніпро. Водойми парку діляться на два типи: природноштучні та природні. Перший тип водойм знаходиться в урочищі Голосіївський ліс, який має
погорбований рельєф, перерізаний вузькими долинами балок, днищами яких протікають
водотоки. Тут три основних водотоки: Горіховатський, Дідорівський та Китаївський. На цих
водотоках були споруджені монахами Києво-Печерської Лаври каскади ставків для
розведення риби. З часом ставки перестали використовуватися в цьому напрямку і хід
розвитку рослинності водойми та прибережних смуг став більш природним.
Перший водотік Горіховатський протікає в парку імені Максима Рильського і впадає за
межами парку в правий приток Дніпра річки Либідь. Два інших – Дідорівський та
Китаївський через Галерну затоку впадають в річку Дніпро. На кожному водотоці є каскад з
чотирьох ставків. На формування і представленість видів рослинного і тваринного світу
впливає антропогенний прес, вплив також становлять вузькі, практично, без заплав долини і
стрімкі заліснені схили, які місцями прилягають безпосередньо до русла. Смуги прибережноводної рослинності вузькі, а місцями вони зовсім відсутні, утворені гідрофільним
різнотрав’ям, в якому переважає частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica L.),
вероніка струмкова (Veronica beccabunga L.), стрілолист звичайний (Sagittaria sagittifolia L.),
сусак зонтичний (Butomus umbellatus L.), череда поникла (Bidens cernua L.), місцями вех
широколистий (Sium latifolium L.), водяний хрін австрійський (Rorippa austriaca) (Crantz)
Bess., омег водяний (Oenanthe aquatica (L.) Poir). Невеликі куртини утворюють високотравні
угруповання рогозу широколистого (Typha latifolia L.), рогозу вузьколистого (Typha
angustifolia L.), рідше очерету звичайного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.),
лепешняка великого (Glyceria maxima (C. Hartm) Holmb).
На більш плескатих ділянках з елементами заболочення вузькі смуги утворюють водноболотні види – лепешняк плаваючий (Glyceria fluitans L.) R. Br., відмічені такі види осок як
осока гостра (Carex acuta L.), о. гостровидна (C. acutiformis Ehrh.), о.побережна (C. riparia
Curt.), о. лисяча (C. vulpina L.), зрідка – о. несправжньосмикавцева (Carex pseudocyperus L.).
Місцями зустрічаються ценози комишу лісового (Scripus silvaticus L.), а також лепехи
звичайної (Acorus calamus L.), – цінної лікарської рослини. На одному ставку відмічені
угруповання рогозу Лаксмана (Typha laxmannii Lepech.), виду котрий в Україні характерний
для південних районів. Останнім часом цей вид став просуватися на північ. Зростання його
на території парку – одне з найпівнічніших в Україні (Балашов, Парахонська, 1977). Серед
інших більш південних видів тут відмічений бульбокомиш морський (Bolboschoenus
maritimus (L.) Palla).
Водна рослинність Голосіївського лісу останнім часом вивчалася в комплексних
дослідженнях масиву в зв’язку з погіршенням екологічного стану в цілому (Дубина,
Царенко, Якубенко, 2002). При створенні парку на цій території настав новий етап
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всебічного вивчення водної флори та фауни (Прядко, Арап,2010; Прядко, Арап та ін. 2010).
Кожен водотік має свої особливості у розміщенні та складі водних макрофітів. В цілому, при
конкретних розбіжностях, водна рослинність Голосіївських водотоків має ряд спільних
закономірностей та характеризується значним різноманіттям. Найбільше поширення водні
макрофіти мають в ставках з найменшим антропогенним навантаженням. В ставках, які
активно використовуються в рекреаційних цілях (станція човнів, безпосереднє розміщення
біля жилого масиву – ставок біля масиву Мишоловка) водна рослинність займає найменші
площі та розміщується по краях ставків, характеризується одноманітністю, бідним видовим
складом, відсутністю рідкісних видів.
В цілому, у водоймах Голосіївського лісу переважають угруповання рдестів, широко
представлені у водоймах України (Дубина, 2006) – рдесник гребінчастий (Potamogeton
pectinatus L.), р.Берхтольда (Р.berchtoldii Fieb.), р.кучерявий (P. crispus L.),
р.пронизанолистий (P. perfoliatus L.), рідше зустрічаються ценози р.плаваючого (P. natans
L.). Серед занурених видів найбільш поширені в цих ставках угруповання утворює кушир
темно-зелений (Ceratophyllum demersum L.), зрідка зустрічаються угруповання куширу
підводного (Ceratophyllum submersum). Відмічені тут також угруповання елодеї канадської
(Elodea canadensis Michx). Для всіх водотоків Голосіївського урочища характерні ценози,
утворені прикріпленими рослинами з листям, що плаває на поверхні води – це угруповання
водяного горіха плаваючого (Trapa natans L.), реліктового виду, занесеного до Червоної
книги України (2009). Найбільші площі вони займають в ставках Горіхуватського водотоку.
В одному з ставків цього водотоку відмічені угруповання, утворені глечиками жовтими
(Nuphar lutea (L.) Smith) співдомінантом якого виступає водяний горіх плаваючий (Trapa
natans L.). Фрагменти таких ценозів відмічені також на ставку «Голубе» (Дідорівський
водотік). Слід зауважити, що водно-болотні комплекси північної частини парку, крім видів
рослин, занесених до Червоної книги України, зберігають низку рідкісних угруповань –
водяного горіха плаваючого, сальвінії плаваючої, глечиків жовтих, а також куширу
напівзануреного, що охороняються державою і занесені до Зеленої книги України (2009).
Серед вільно плаваючих видів у водоймах Голосіївського лісу зустрічаються
угруповання, утворені ряскою триборозенчастою (Lemna trisulca L.), ряскою малою (Lemna
minor L) та спіроделою багатокореневою (Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid). Угруповання
сальвінії плаваючої (Salvinia natans (L.) All.) виявлені у Китаївському водотоці.
Склад своєрідного фіторізноманіття водойм Голосіївського урочища доповнюють
водорості. За даними Ключенко П.Д. та інших (2010) у водоймах Голосіївського лісу
виявлено 272 види водоростей, видовий склад та кількість яких у досліджених ставках
варіює. Найбільше водоростей (162) виявлено у ставках Дідорівського водотоку. У
Горіхуватському водотоці – 153 види та 101 вид – у Китаївському водотоці.
За матеріалами вивчення фітопланктону ставків автори роблять висновки, що ці
водойми відносяться до слабко або помірно забруднених.
Відсутність заплав цих водотоків обмежує їх заболоченість. Окремі ділянки боліт
утворились на найбільш плескатих та обводнених ділянках по Дідорівському та
Горіховатському водотоках. Це ділянки чорновільхових лісових боліт, місцями відмічені
фрагменти чагарникових боліт із верби попелястої (Salix cinerea L.) і лише на Дідорівському
водотоці у боковому відгалуженні від Мітькиного ставка наявні болотні ценози з
переважанням очерету звичайного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) та осокові.
Каскади ставків на території Голосіївського лісу Китаївський, Дідорівський та
Горіхуватський є осередками своєрідного та коловодного зоорізноманіття. Тваринний світ
має переважно природний характер, оскільки усі три каскади ставків були створені на
одноіменних струмках, що протікали по території (або на межі) природного лісу.
Найбільшою за кількістю видів і чисельністю групою, що населяє ці ставки, є кісткові
риби. Вони представлені видами, характерними для стоячих водойм – вівсянкою Leucaspius
delineatus, карасем сріблястим Carassius auratus, пічкуром звичайним Gobio gobio, колючкою
триголковою Gasterosteus aculeatus. У Дідорівських і Горіхуватських ставках були також
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виявлені головешка ротань Perсcottus glenii і бичок гонець Neogobius gymnotrachelus, у
водоймах Дідорівського каскаду – гірчак європейський Rhodeus amarus та бичок пісочник
Neogobius fluviatilis, а у одному з Горіховатських ставків – плітка звичайна Rutilus rutilus.
Близькість усіх трьох каскадів до людського житла теж зробила свій внесок у формування
видового складу іхтіофауни цих ставків, поповнивши його кількома видами-інтродуцентами
– білим амуром Ctenopharyngodon idella, чебачком амурським Pseudorasbora parva, коропом
звичайним Cyprinus carpio, товстолобиком білимим Hypophthalmichthys molitrix та окунем
річковим Perca fluviatilis, яких періодично випускають у ці водойми рибалки-любителі.
Фауна земноводних цих каскадів є теж доволі багатою: постійно тут мешкає тільки
жаба озерна Rana ridibunda, проте у цих же водоймах відкладають навесні ікру та виводять
молодь ще й тритон гребінчастий Triturus cristatus, часничниця звичайна Pelobates fuscus,
ропуха сіра Bufo bufo, квакша звичайна Hyla arborea, жаба трав’яна Rana temporaria і жаба
гостроморда Rana arvalis.
З плазунів на всіх системах ставків та у прилеглих до них вологих біотопах у невеликій
кількості мешкає вуж звичайний Natrix natrix, а на Дідорівському та Китаївському каскадах
виявлені невеликі популяції черепахи болотної Emys orbicularis.
З водоплавних птахів на всіх системах ставків звичайними гніздовими видами є лише
крижень Anas platyrhynchos, курочка водяна Gallinula chloropus і плиска біла Motacilla alba.
На нижніх Дідорівських ставках гніздяться по кілька пар лисок Fulica atra і очеретянок
великих Acrocephalus arundinaceus, поодиноко – рибалочка звичайний Alcedo atthis,
спорадично – норець малий Podiceps ruficollis. На верхніх ставках Китаївського каскаду
також у невеликій кількості гніздиться рибалочка звичайний, а на нижніх – очеретянка
велика. У пошуках їжі ставки всіх трьох каскадів одинично або невеликими зграйками
відвідують й інші види гідрофільних птахів – бугай Botaurus stellaris, бугайчик Ixobrychus
minutus, чапля сіра Ardea cinerea, мартин звичайний Larus ridibundus і крячок річковий Sterna
hirundo, над водною поверхнею часто полюють на комах ластівка сільська Hirundo rustica та
бджолоїдка звичайна Merops apiaster.
Із настанням сутінок над ставками починають своє полювання на комах два дуже
цікавих і цінних види летючих мишей – вечірниця руда Nyctalus noctula і нічниця водяна
Myotis daubentonii (обидва види занесені до Червоної книги України, 2009).
Крім того, типовими мешканцями вологих біотопів по берегах ставків є ще кілька
представників тваринного світу: з птахів – волове очко Troglodytes troglodytes і соловейко
східний Luscinia luscinia, а з ссавців – рясоніжка (кутора) велика Neomys fodiens.
Все це свідчить про важливість водних екосистем, як середовищ існування своєрідного
біорізноманіття водного та коловодного комплексу тваринного світу у північній частині
парку.
Своєрідного характеру набувають водно-болотні угіддя південної частини парку (Дідух,
Чумак, 1992). Тут в долині річки Віти – правої притоки річки Дніпра, що протікає і північнозахідній частині Лісниківської ділянки, утворився лісо-болотний комплекс з окремими
озерами, одне із найбільших з них – озеро Шапарня. Характерною особливістю річки Віти є
значне розгалуження – чисельні рукави та стариці, які лише у весняний період є
обводненими, а влітку пересихають. По цих водотоках розміщуються чорновільшняки та
ценози
високотравних боліт. Характерним тут є невеликі підвищення у вигляді «островків» з
неморальною рослинністю, де збереглися чисельні популяції лісової орхідеї – коручки
чемерникоподібної (Epipactis helleborine (L.) Crantz, а на плескатих мезофітних ділянках
збереглися мішані листяні ліси з дуба звичайного (Quercus robur L.) із значною участю ясена
звичайного (Fraxinus excelsior L.), вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) з домінуванням
весною цибулі ведмежої (Állium ursínum L.), виду занесеного до Червоної книги України. Ці
ліси охороняються на державному рівні (Зелена книга України, 2009). Добре представлені
тут і чисті чорновільхові ліси та болота.
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Досить поширеними є тут відкриті трав’яні болота, серед яких значні площі займають
осокові угруповання. Це угруповання осоки гострої (Carex acuta L.), осоки гостровидної
(Carex acutiformis Ehrh.) осоки побережної (Carex riparia Curt.), останні найбільш поширені в
заболочених рукавах річки Віти, де утворюють монодомінантні ценози. У комплексі з
осоковими угрупованнями розміщуються очеретово-осокові, місцями співдомінантом в
таких ценозах виступає болотна папороть (Thelypteris palustris Schott). Такі ценози
зустрічаються як в заплаві річки Віта, так і на заболоченій частині озера Шапарня.
Невід’ємною частиною цього своєрідного комплексу є лучно-болотні ділянки із
унікальним фіторізноманіттям, де збереглася ціла низка лучно-болотних орхідей, та виявлені
чисельні популяції рідкісного для Києва виду із Червоної книги України – косариків
черепитчастих (Gladiolus imbricatus L.). В цілому лучно-болотні середовища зберігають
існування п’яти видів лучно-болотних орхідних, занесених до Червоної книги України:
пальчатокорінник м'ясочервоний (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo`), пальчатокорінник
плямистий (Dactylorhiza maculate (L). Soo`), пальчатокорінник Фукса (Dactylorhiza fuchsia
(Druce )Soo`), зозулинець болотний (Orchis palustris Jacq.), коручка болотна (Epipactis
palustris (L.) Crantz). Великі популяції коручка болотна утворює на лучно-болотних ділянках
заплави, що розміщується в смузі вздовж сіл Лісники та Ходосівка. Остання ділянка з одного
боку безпосередньо прилягає до сучасних меж НПП «Голосіївський», з іншого боку
обмежена залізничною колією і розміщується частково в Києво-Святошинському районі та в
межах міста Києва. Але ця ділянка є продовженням своєрідного цінного комплексу в долині
річки Віта, що знаходиться в парку.
Саме в таких екосистемах зростає в значній кількості маточник болотний (Ostericum
palustre (Bess.) Bess., занесений до додатку №1 Бернської конвенції. Слід відмітити наявність
великих популяцій цінної лікарської рослини валеріани високої (Valeriana exaltata Mikan),
генофонд якої в місті Києві зберігається саме тут.
Надзвичайно цінними є в цій частині парку і водні середовища. Найбільші площі вони
займають в озері Шапарня, де крім типових водних угруповань виявлені угруповання,
занесені до Зеленої книги України – латаття білого (Nymphaea alba L.) та латаття сніжнобілого (Nymphaea candida J. et C. Presl), а також угруповання, утворені реліктовою водною
папороттю - сальвінією плаваючою (Salvinia natans (L.) All.) (Червона книга України).
Поширеними у цьому озері є середовища, які, згідно Бернської конвенції охороняються в
Європі – угруповання харових водоростей. Вони займають значні площі на мілководдях.
Своєрідність водно-болотних комплексів в долині р. Віта - унікальне для парку водноболотне угіддя з невеликими заплавними озерами, розгалуженою системою лісових
водотоків і боліт, сирими вільховими лісами. Це, а також наявність тут доволі великого озера
Шапарня і межування південної частини НПП із заплавними біотопами правого берега
Дніпра, значно збільшуть як фауністичне різноманіття даної території, так і видовий склад
хребетних тварин НПП «Голосіївський» в цілому. Цінність такого водно-болотного угіддя
підтверджує той факт, що переважна більшість гідрофільних видів тварин, виявлених на
території парку, мешкають або зустрічаються лише у цій його частині.
Наявність заплавних біотопів обумовила присутність тут таких характерних ссавців як
бобер Castor fiber, ондатра Ondatra zibeticus, нориця (полівка) економка Microtus oeconomus,
рясоніжка (кутора) велика Neomys fodiens, рясоніжка мала Neomys anomalus (ЧкУ),
єнотоподібний собака Nyctereutes procyonoides, горностай Mustela erminea (ЧкУ) видра Lutra
lutra (ЧкУ). Із гідрофільних птахів на озері Шапарня гніздяться крижень Anas platyrhynchos,
лебідь-шипун Cygnus olor, бугай Botaurus stellaris, бугайчик Ixobrychus minutus, лунь
болотяний Circus aeruginosus, лиска Fulica atra, крячок чорний Chilidonias nigra, очеретянка
велика Acrocephalus arundinaceus і синиця вусата Panurus biarmicus, а у пошуках їжі сюди
залітають баклан великий Phalacrocorax carbo, чапля сіра Ardea cinerea, чирок-тріскунець
Anas querquedula, попелюх (чернь червоноголова) Aythia ferina, курочка водяна Gallinula
chloropus, мартин звичайний Larus ridibundus, крячок річковий Sterna hirundo, серпокрилець
чорний Apus apus, ластівка сільська Hirundo rustica та плиска біла Motacilla alba. З плазунів у
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заплавних біотопах зустрічаються черепаха болотна Emys orbicularis і вуж звичайний Natrix
natrix. У водойми цієї частини НПП постійно мешкають жаба озерна Rana ridibunda, жаба
ставкова Pelophylax lessonae кумка червоночерева Bombina bombina, тут також відкладають
навесні ікру та виводять молодь тритон гребенчастий Triturus cristatus, часничниця звичайна
Pelobates fuscus, квакша Hyla arborea, жаба трав’янаї Rana temporaria і жаба гостроморда
Rana arvalis. Із риб в оз. Шапарня та водотоках системи р. Віта мешкають такі типові види
стоячих вод, як карась сріблястий Carassius gibelio, лин Tinca tinca, в’юн Misgurnus fossilis,
краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus і верховодка Alburnus alburnus,
зустрічаються карась звичайний Carassius carassius, чебачок амурський Pseudorasbora parva
і головешка ротань Perсcottus glenii, під час повені на затоплені луки та в болота для нересту
заходять щука звичайна Esox lucius, плітка звичайна Rutilus rutilus і в’язь Leuciscus idus.
Крім типових гідрофілів на території даного водно-болотного комплексу зустрічається
чимало й інших видів хребетних тварин, чий життєвий цикл не так тісно пов'язаний із
водоймами. Так, звичайними мешканцями заболочених біотопів є кабан Sus scrofa, волове
очко Troglodytes troglodytes, синьошийка Luscinia svecica і гаїчка болотяна Parus palustris, а
на невеличкій ділянці зі сфагновими болотами-блюдцями виявлена популяція рідкісної
останнім часом ящірки живородної Lacerta vivipara. На лучних ділянках тут трапляються
деркач Crex crex, перепілка Coturnix coturnix і плиска жовта Motacilla flava, у пошуках їжі
сюди залітають лелека білий Ciconia ciconia і бджолоїдка звичайна Merops apiaster. Серед
розрідженої деревно-чагарникової рослинності заплави звичайними є сорокопуд-жулан
Lanius collurio, кропив’янка сіра Sylvia communis, вівсянка звичайна Emberiza citrinella та
щиглик Carduelis carduelis, зрідка трапляються зозуля звичайна Cuculus canorus, славка
рябогруда Sylvia nisoria, крутиголовка Jynx torquilla, повзик Sitta europaea, горобець
польовий Passer montanus та щиглик Carduelis carduelis. Заболочені широколистяні ліси по
заплаві р. Віта населяють численні види дрібних горобиних птахів (таких як дрізд чорний
Turdus merula, синиця велика Parus major, зяблик Fringilla coelebs, вільшанка Erithacus
rubecula, вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix, вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita
та багато інших); серед денних хижих птахів на цій ділянці постійно гніздиться канюк
звичайний Buteo buteo, а спорадично – змієїд Circaetus gallicus (ЧкУ) та чеглок Falco
subbuteo (донедавна гніздився ще й підорлик великий Aquila clanga, занесений до ЧкУ, але
останнім часом цей вид тут не реєструється).
Водно-болотні середовища НПП «Голосіївський» є надзвичайно цінними у збереженні
притаманного їм біорізноманіття. Вони забезпечують існування та охорону цілої низки видів
рослин із Червоної книги України та рослинних угруповань із Зеленої книги України, які
пов’язані в парку саме із цими екосистемами. Вони є притулком своєрідного тваринного
світу, в складі якого виявлені рідкісні види, занесені до Червоної книги України. Саме
створення НПП «Голосіївський» відіграє найбільшу роль у їх охороні. Найбільша їхня
частина, розміщена у південній частині парку, включена до заповідної зони, а цінна ділянка,
яка безпосередньо прилягає до парку, розглядається як перспективна до приєднання.
З метою їх збереження проводиться еколого-освітня робота. При здійсненні екологоосвітньої діяльності особливо враховується вразливість природних комплексів та окремих
його компонентів, особливо рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, рослинних
угруповань та типів природних середовищ. Екологічне виховання покликане сформувати
суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних багатств,
донести до людей нагальність і важливість питань захисту навколишнього середовища.
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ПРОБЛЕМИ ОРНІТОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА СТАН ДЕЯКИХ
ІНДИКАТОРНИХ ВИДІВ ПТАХІВ НА ЯГОРЛИЦЬКІЙ ЗАТОЦІ ЧОРНОГО МОРЯ
1,2

Редінов К.О., 1Петрович З.О.
Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»
2
Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
1

Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Ягорлицька затока» (34000 га)
знаходиться в межах Миколаївської (31 %) та Херсонської областей (69 %). Значна частина
угіддя має високий природоохоронний статус. В межах Миколаївської області воно
знаходиться під охороною Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ), НПП
«Білобережжя Святослава» та РЛП «Кінбурнська коса», в межах Херсонської області
охороняється ЧБЗ.
Результати останньої оцінки орнітологічної значимості території (Directory of AzovBlack Sea Coastal Wetland, 2003), літературні джерела, зокрема результати обліків по
програмі Регіонального орнітологічного моніторингу (РОМ), наші дані, підтверджують
важливий статус цієї території для збереження водно-болотяних птахів (Довідник…, 2006;
Петрович и др., 2010; Москаленко, Зацарный, 2010; Kostiushyn et all., 2011; та інші).
Висвітленню проблем котрі виникають під час обліків птахів та аналізу їх результатів
та підведенню окремих результатів орнітологічних досліджень присвячено нашу роботу.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА
Дані збирались переважно в Миколаївській області, шляхом точкових обліків на
моніторингових точках. Окремі обліки проведено також у межах Херсонської області.
Використовувались біноклі та підзорна труба. Особливу увагу приділено динаміці популяції
пухівки (Somateria mollissima), для якої Ягорлицька затока, а саме острів Круглий, є
ключовим місцем гніздування виду на Чорному морі та загалом в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Історія орнітологічних досліджень цієї території має понад 100 років, а відносно
регулярні спостереження проводяться з часу створення ЧБЗ (1927 р.) (Подушкин, 1912;
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Клименко, 1950; та інші). З 1992 р. до моніторингу Ягорлицької затоки долучається РЛП
«Кінбурнська коса», а з 2012 р. – НПП «Білобережжя Святослава». Не зважаючи на це, при
проведені обліків та аналізу їх результатів, виникають певні проблеми методичного та
матеріально-технічного плану та інші.
Так, під час обліків з берегу та й то лише з окремих точок, обліковці бачать лише
частину особин котрі тримаються в прибережній смузі. Тому напевно говорити про кількість
птахів, котрі можуть знаходитись в угідді одночасно, ми не можемо. З цієї ж причини не
коректним буде порівняння результатів обліків останніх десятиріч, з результатами обліків у
1970-х рр., коли використовувалась авіація (Ардамацкая и др., 1977, 1978; та інші).
Часто результати обліків наводяться для різних ділянок угіддя у різні роки, або для
більш значних площ, наприклад, Ягорлицької та Тендрівської заток разом, чи навпаки
розділяються (Бюллетень РОМ, 2011; та інші).
Відсутня системність обліків. В рамках програми РОМ проводяться відносно регулярно
лише зимові та серпневі обліки, в інші сезони орнітологи проводять обліки на незначних
ділянках угіддя, переважно в межах підконтрольних об’єктів ПЗФ. Межі угіддя не винесено
в натуру.
Моніторинг угіддя потребує людських та матеріально-технічних ресурсів, зокрема
транспортного забезпечення, сучасної оптики та іншого.
Індикаторними видами угіддя можна вважати пухівку та зимуючих куликів. Станом на
1999 р. популяція пухівки оцінювалась в 7000 ос. (включаючи й нестатевозрілих особин) –
о. Круглий та Кінбурнська коса (Петрович, 1999), це був пік чисельності. В наступні роки
чисельність пухівок тут зменшилась приблизно в 10 разів. В 2012 р. обліковано біля 1000
особин, включаючи нестатевозрілих особин. На катастрофічний стан популяції пухівки
вплинула масова загибель самок на гніздах, причина якої не встановлена; прес зі сторони
хижих ссавців та мартина жовтоногого (Larus cachinnans), які поїдають пташенят та яйця;
конкуренція за місця гніздування з мартином жовтоногим та бакланом великим
(Phalacrocorax carbo). Підірваною є кормова база виду, через заморні явища на мідійних
банках.
Покровська коса з прилеглими мілководдями та озерами Черніно і Черепашино є одним
з місць зимівлі на Північно-Західному узбережжі Чорного моря куликів (Петрович, Редінов,
2006; ориг. дані; табл.). За останні роки фауна куликів Ягорлицької затоки, котрі
спостерігались взимку, повнилась: сивкою звичайною (Pluvialis apricaria), пісочником
великим (Charadrius hiaticula), пісочником морським (Charadrius alexandrinus),
побережником малим (Calidris minuta) та баранцем великим (Gallinago media). Серед куликів
лише кульон великий (Numenius arquata), побережник чорногрудий (Calidris alpina) та сивка
морська (Pluvialis squatarola) зимують регулярно (Петрович, Редінов, 2006). Зазвичай кулики
спостерігаються в теплі та середні за кліматичними показниками зими. При значному
похолоданні вони відлітають.
Для прикладу візьмемо холодну зиму 2009/2010 рр. опис якої дано за даними
Очаківської метеостанції. Похолодання з пониженням максимальних температур нижче нуля
відбулось в другій декаді грудня 2009 року, в цей же період випали значні опади у вигляді
снігу. В третій декаді грудня встановилась тепла погода, яка спостерігалась до кінця другої
декади січня. В третій декаді січня встановилась дуже холодна погода, мінімальна
температура повітря знижувалась до - 22,7ºС, випали значні опади, сніговий покрив сягав 516 см, ґрунт промерзав на 18 см. З третьої декади лютого встановилася тепла та суха погода.
Як ми бачимо з даних таблиці, в січні видовий склад та чисельність куликів значно
зменшились.
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Табл. 2. Результати деяких зимових обліків куликів
на Покровській косі та прилеглій території
№ Вид
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2009р. Зима 2009/2010 рр. Зима 2010/2011 рр. 2011р.
18.01 12.12 13.01 27.02 26.12 15.01 12.02 26.12
Pluvialis squatarola
7
60
70
25
15
100
1
Charadrius alexandrinus
1
7
5
7
Haematоpus ostralegus 4
Tringa totanus
1
1
Calidris alpina
400
600
40
200
155
115
720
Calidris canutus
5
2
18
16
Calidris alba
31
100
10
60
300
Gallinago gallinago
1
15
23
150
1
6
12
4
150
Numenius arquata
Разом особин:
471
913
41
9
304
208
199
1279
Примітка: курсивом виділено види занесені в Червону книгу України.

За нашим даними, Ягорлицька затока лише в межах Миколаївської області, підтримує
існування щонайменше 25 видів водно-болотяних птахів занесених до Червоної книги
України. Гніздовими видами є нерозень (Anas strepera), пухівка, морський пісочник, куликдовгоніг (Himantopus himantopus), чоботар (Recurvirostra avosetta), кулик-сорока (Haematоpus
ostralegus) та малий крячок (Sterna albifrons).
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИОФЛАВОНОИДНОГО КОМПЛЕКСА
ПЛОДОВ ТАКСОНОВ РОДА VACCINIUM НА ТОРФЯНОЙ ВЫРАБОТКЕ В
БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ
Рупасова Ж.А., Василевская Т.И., Бубнова А.М., Яковлев А.П.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск
J.Rupasova@cbg.org.by
С целью разработки ассортимента вересковых для создания их локальных
фитоценозов на площадях выбывших из промышленной эксплуатации торфяных
месторождений Припятского Полесья, в 2011-2012 гг. на экспериментальных посадках рода
Vaccinium на участке сильнокислого (рН Кс1 3,0), малоплодородного (содержание Р2О5 и К2О
не более 8-11 и 14-22 мг/кг соответственно) остаточного слоя донного торфа средней степени
разложения на территории ПРУТ «Глинка» в Столинском р-не Брестской обл. осуществлена
сравнительная оценка параметров накопления биофлавоноидов в плодах 8 таксонов голубик,
в том числе аборигенного вида голубики топяной (V. uliginosum L.), принятого в качестве
эталона сравнения, клонов голубики узколистной (V. angustifolium L.), а также ряда
интродуцированных сортов голубики щитковой, или высокорослой (V. corymbosum L.) и
межвидовых гибридов V. corymbosum L. и V. angustifolium L –Northblue, Northland, Jersey,
Patriot, Elizabeth, Coville.
Плоды исследуемых объектов характеризовались весьма высоким общим содержанием
биофлавоноидов, изменявшемся в таксономическом ряду в диапазоне значений от 8116,8
мг% сухой массы у V. angustifolium до 28440,1 мг% у V. uliginosum, при расхождении крайних
позиций в 3,5 раза, что убедительно свидетельствовало о значительных генотипических
различиях в накоплении данных соединений. Доминирующее положение в составе
биофлавоноидного комплекса плодов всех таксонов голубик принадлежало антоциановым
пигментам, общая доля которых в нем (при содержании 4073,3-22621,8 мг%) достигала 7784%, и лишь у V. angustifolium она не превышала 50%. Превалирующей фракцией данных
соединений являлись собственно антоцианы, содержание которых, составлявшее 1253,312812,6 мг%, превосходило таковое лейкоантоцианов в 1,3-1,7 раза, и лишь в плодах V.
angustifolium наблюдалась противоположная этой картина, свидетельствующая, напротив, о
более активном (в 2,3 раза) накоплении лейкоформ антоциановых пигментов. Наряду с этим
данный вид голубики характеризовался также значительно большим, чем у остальных
таксонов рода Vaccinium, долевым участием в биофлавоноидном комплексе плодов
флавонолов (36% против 13-19%) и катехинов (14% против 3-4%), содержание которых
варьировалось в таксономическом ряду в диапазонах значений 2400,2-4863,1 мг% и 558,71144,0 мг% соответственно.
Как видим, несмотря на существенные генотипические различия в содержании
биофлавоноидов в плодах исследуемых таксонов голубик, для абсолютного большинства из
них было выявлено заметное сходство в качественном составе Р-витаминного комплекса,
определяемом соотношением в нем отдельных фракций.
Наиболее отчетливое представление об относительных размерах различий
тестируемых таксонов рода Vaccinium с V. uliginosum в содержании в плодах
биофлавоноидов можно составить по данным таблицы. Как видим, все они существенно, но
в разной степени (от 16 до 90%) уступали эталонному виду в содержании всех фракций
данных соединений, при наиболее выраженных генотипических различиях в содержании
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антоциановых пигментов, а также при наибольшем отставании от него сорта Patriot V.
corymbosum и особенно V. angustifolium (на 56 и 90% соответственно), тогда как наименьшем
(не более чем на 16-19%) у обоих межвидовых гибридов, что позволяет предположить у
последних наличие сходного с аборигенным видом голубики уровня Р-витаминного действия
биофлавоноидного комплекса их плодов. При этом, в отличие от антоциановых пигментов,
для катехинов и особенно для флавонолов, при диапазонах варьирования в таксономическом
ряду их содержания в сухой массе плодов соответственно 558,7-1144,0 мг% и 2400,2-4863,1
мг%, были показаны менее выразительные генотипические различия в их накоплении. Так,
все тестируемые объекты уступали V. uliginosum на 22-41% в первом случае и на 35-51% во
втором. При этом лишь для V. angustifolium было показано на 20% более высокое, чем у
эталонного вида, содержание в плодах катехинов. Заметим, что наименьшим отставанием от
него по данному признаку (не более чем на 22-25%) были отмечены межвидовой гибрид
Northblue и сорт Coville высокорослой голубики, тогда как наибольшим, причем одинаковым
(на 41%)-все остальные сорта данного вида. Что касается флавонолов, то наименьшими
различиями с V. uliginosum в их содержании в плодах (на 34-40%), как, впрочем, и
антоциановых пигментов, характеризовались оба межвидовых гибрида голубики, что и
обусловило в результате наименее выраженное в таксономическом ряду отставание от нее
(на 21-24%) в общем накоплении биофлавоноидов. Наиболее же выразительно различия с
эталонным видом в содержании в плодах флавонолов (на 51%) проявились у сорта Patriot V.
corymbosum, для которого, как и для V. angustifolium, было показано также наибольшее
отставание от него и в общем накоплении в них биофлавоноидов.
Таблица. Относительные различия с эталонным видом V. uliginosum в содержании
биофлавоноидов в плодах таксонов рода Vaccinium на участке выбывшего из промышленной
эксплуатации торфяного месторождения в Припятском Полесье, %.

Таксон

Собств.
антоц.

Лейкоант
оц.

Сумма
антоц.

Катех.

Флавон.

пигм.

Сумма
биофлав.

V. angustifolium

-90,2

-71,2

-82,0

+19,8

-40,4

-71,5

Northblue
Northland
Jersey

-19,3
-16,0
-27,0

-22,7
-19,1
-44,4

-20,8
-17,3
-34,5

-25,4
-34,5
-41,2

-39,5
-34,5
-44,9

-24,2
-20,9
-36,5

Patriot

-56,3

-54,3

-55,4

-40,5

-50,6

-54,1

Elizabeth

-21,1

-33,3

-26,4

-41,5

-47,0

-30,4

-34,3
-40,8
-37,1
-22,0
-44,6
-37,9
Coville
Примечание – Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию
Стьюдента различий с эталонным видом при р<0,05
Таким образом, в условиях опытной культуры на участке торфяной выработки в южной
части Припятского Полесья наиболее высоким в таксономическом ряду голубик
содержанием в плодах Р-витаминов характеризовался аборигенный вид V. uliginosum. Среди
интродуцентов наиболее высокими, незначительно уступающими последнему, параметрами
их накопления были отмечены межвидовые гибриды Northblue и Northland, тогда как
наименьшими – сорт Patriot голубики высокорослой и особенно V. angustifolium.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА ПТАХІВ ВОДНО-БОЛОТНОГО
КОМПЛЕКСУ ОПУКСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
Сікорський І.А.
Опукський природний заповідник
opuk2011@mail.ru
В прибережній зоні Чорного моря та його лиманів сучасний стан пануючих груп
гідрофільної орнітофауни, головним чином птахів водно-болотного комплексу змінюється,
іноді є унікальним для даного регіону і вимагає відповідного вивчення та охорони.
У 2004 році за поданням Кабінету Міністрів України Бюро Рамсарської Конвенції про
водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення, головним чином як місця
водоплавних птахів (Рамсар, Іран, 1971) присвоїло частині акваторії та території заповідника
на площі 775 га статус ВБУ міжнародного значення з назвою «Аквально-прибережний
комплекс мису Опук» [4,c.147].
Аквально-прибережний комплекс біля мису Опук (далі угіддя) - найбільше заповідне
водно-болотне угіддя у Східному Криму, розташоване в межах заповідника. Це місце
існування значної кількості птахів водно-болотного комплексу на півдні Керченської
півострова. Угіддя складається з типових для Кримського півострова на узбережжі Чорного
моря елементів: обривистих скель вапнякового походження, солоного озера, піщаночерепашкових ділянок морського узбережжя та пересипу між морем та озером, що є
унікальним у їх поєднанні на невеликій ділянці. Пересип від‘єднує від моря оз.Кояшське, яке
є невеликим (500 га) і дуже типовим для Кримського півострова солоним, частково
пересихаючим влітку, озером з солоністю більш 210 проміле. Приморське піщаночерепашкове узбережжя, що розміщується з обох сторін скельного нагір‘я є одними з
найбільш збережених на Кримському півострові. Територія угіддя відображена на рис.1.

Рис.1. Територія ВБУ Аквально-прибережного комплексу мису Опук
У рамках плану наукових досліджень Опукського природного заповідника,
співробітниками сектору наукової та еколого-освітньої роботи та провідних наукових
установ проводяться довгострокові спостереження за кліматом, видовим різноманіттям,
продуктивністю морських та степових екосистем.
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На сучасному етапі на території угіддя та за його межами ведуться наукові
дослідження, здійснюються природоохоронні заходи та моніторинг за станом біологічного та
ландшафтного різноманіття угіддя, еколого-освітня діяльність; реєструються окремі випадки
незаконного відвідування території угіддя місцевими жителями, рекреантами, туристами та
рибалками.
Моніторинг стану рідкісних видів птахів є одним з головних завдань цих досліджень.
У зв'язку з виходом нової редакції Червоної книги України (2009) потребою часу є ревізія
птахів водно-болотного комплексу. Крім того, протягом останніх років уточнено чисельність
та особливості поширення деяких раритетних видів, визначено тенденції в їх популяціях,
оцінено стан охорони. Саме цим питанням і присвячена наша робота.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА
В основу роботи покладено дані зібрані з 1999-2012 рр. переважно в рамках програми
"Літопис природи" під час експедиційних досліджень, що охопили більшу частину
заповідника. Частина даних зібрана під час участі в природоохоронних проектах Товариства
охорони птахів України та інших акціях. Також опрацьовано літературні дані та
повідомлення дослідників: І.І. Пузанова, Ф.Франка, Ю.В.Аверіна, Ю.В.Костіна,
М.М.Бескаравайного, С.Ю.Костіна, О.Б. Грінченко, В.В. Кінди та інших.
Дані про кількісний розподіл орнітофауни за біотопами рамсарського угіддя та
суміжних територій до 2011р. вельми фрагментарні. У роботі були використані дані фауни и
розподілу гніздових птахів (Костін, Бескаравайний,2002), а також анотованого списку птахів
Опукського природного заповідника, де наводяться відомості про видовий склад та стан
птахів заповідника за період з 1989 по 2009 рр. (Костін, Бескаравайний,2011).
Кількісні обліки проводились по маршрутах, включаючи усі біотопи на теріторії
угіддя заповідника; проводився пошук гнізд, досліджувалась екологія окремих видів. Для
уточнення статусу видів використовувались також дані останнього анотованого списку
(Костін, Бескаравайний, 2011).
Під рідкісними птахами ми розуміємо види занесені до Червоної книги України (R),
Європейського Червоного списку (E), Конвенції про міжнародну торгівлю видами флори і
фауни, які знаходяться під загрозою зникнення СITES (С), Бернської конвенції (В), Бонскої
конвенції (Bon). Українські назви птахів подано за працею Г.В. Фесенко та А.А. Бокотея
(2007).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Cтаном на 2013 рік орнітофауна заповідника налічує 237 видів (70,5% кримської
фауни птахів) з 125 родів, 51 родини і 20 рядів, з яких лише 83 (35 %) гніздяться відносно
регулярно (ядро орнітофауни). Таксономічно птахи відносяться до 20 рядів: Gaviiformes (1),
Podicipedіformes (5), Procellariiformes (1), Pelecaniformes (4),
Ciconіiformes (11),
Phoenicopteriformes (1), Anseriformes (25), Falconiformes (23), Galliformes (3), Gruiformes (9),
Charadriіformes (50), Соlumbiformes (4), Cuculiformes (2), Strigiformes (4), Caprimulgiformes
(1), Apodiformes (2), Согасiiformes (3), Upupiformes (1), Piciformes (3), Passeriformes (84).
З 2010-2012 рр. в результаті інвентаризації та попередніх обліків птахів на маршрутах
і постах моніторингу Опукського ПЗ нами виявлено 30 видів, які не реєструвались на
території заповідника (дані Літопису природи за 1999-2011рр.).
Значну частину видів Опукського природного заповідника займає водно-болотні
птахи. Згідно з визначенням Рамсарської конвенції, до водно-болотних відносяться види
птахів, які екологічно залежать від водно-болотяних угідь (Делании,2005). У цю велику
групу птахів відносять водно-болотяних птахів 18 родин та 103 видів (43,4% від загальної
кількості видів заповіднику), які перебувають на території угіддя: Gaviidae (1), Podicipedidae
(5), Pelecanidae (1), Phalacrocoracidae (3), Ardeidae (8), Ciconiidae (2), Threskiornithidae (1),
Phoenicopteridae (1), Anatidae (25), Gruidae (2), Rallidae (5), Haematopodidae (1),
Recurvirostridae (2), Вurhinidae (1), Glareolidae (2), Сharadriidae (7), Scolopacidae (22),
Laridae (14). Найбільш численними родинами є родина Качині Anatidae (11 родів і 25 видів),
Бекасові Scolopacidae (11 родів і 22 види), а також родина Яструбині Accipitridae (9 родів і 16
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видів).
На території угіддя гніздиться не менше 22 видів, у тому числі 2 - у відкритих
трав'янистих і 4 - у скельних біотопах. Акумулятивні берега і чагарники прибережної
рослинності населяють 16 видів. Судячи по пізнє-осіннім і зимовим зустрічам, зимує не
менше 31 видів: з них не менше, ніж 16 зимує як на морській акваторії і в береговій зоні, так
і в суходільних місцях (степ, чагарникова рослинність). Не менш 85 видів відносяться до
пролітних, при цьому враховано 39 весняно-пролітних видів і 75 під час осінньої міграції, а
також 30 видів зустрічається на літніх та інших кочовках. Діаграма кількості цих видів,
відносно усіх водно-болотяних птахів Опукського природного заповідника, за характером
перебування відображена на рис.2.
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Рис. 2 Діаграма відносної кількості птахів водно-болотного комплексу за характером
перебування
Угіддя у складі Опукського природного заповідника разом з озером Узунларським, що
розташоване західніше, входить до складу IBA №25 (визначена Important Bird Area
Programme) з назвою «Озеро Узунларське, мис Опук», площею 9600 га, за фактом
періодичної реєстрацій в його межах у великих кількостях Anser albifrons (до 20 тис. особин
під час міграцій), Otis tarda (від 70 пар навесні до 500 ос. взимку) та Falco naumannі (4
пари) [13,c.317].
На сучасний момент у складі орнітофауни угіддя та за його межами зареєстровано
майже 50 рідкісних видів (21,1% від всієї кількості птахів), у тому числі водно-болотні
птахи.
У межах угіддя постійно гніздяться рідкісні в Україні та Європі види птахів:
Рhalacrocorax aristotelis (до 70 пар), Falco cherrug (1-2 пари), Asio flammeus (1-2 пари),
Tadorna ferruginea (3 пари), Recurvirostra avocetta (до 7 пар), Himantopus himantopus (до 5
пар), Charadrius alexandrinus (до 15 пар). Періодично залітають рідкісні Aquila heliaca, Buteo
rufinus, Anthropoides virgo, Circus cyaneus, Glareola pratincola та інші. Узимку чисельними
(до декількох тисяч) є птахи водно-болотяного комплексу: Anas platyrhynchos, Anas
querquedula, Fulica atra, Anser albifrons, а також Phalacrocorax carbo (до 15000 ос.) та інші.
Останні роки Phalacrocorax carbo є загрозливим для прибережних видів зимових
орнітокомплексів. У таблиці 1 представлен конспект рідкісних видів птахів та характер їx
перебування на території угіддя та за його межами.
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Таблиця 1.
Види рідкісних птахів та їх характер перебування на території угіддя
Назва виду
Латинська
1
Pelecanus onocrotalus L.
Phalacrocorax aristotelis L.
Phalacrocorax pygmaeus P.
Ardeola ralloides Scop.
Plegadis falcinellus L.
Ciconia nigra L.
Rufibrenta ruficollis P.
Tadorna ferruginea (Pallas)
Aythya nyroca (Guldenstadt)
Netta rufina P.
Somateria mollissima L.
Bucephala clangula L.
Mergus serrator L.
Pandion haliaetus L.
Milvus migrans (Boddaert)
Circus cyaneus L.
Circus macrourus (S. G. Gmelin
Circus pygargus L.
Buteo rufinus (Cretzschmar)
Circaetus gallicus Gm.
Aquila rapax Tem.
Aquila heliaca Savigny
Haliaeetus albicilla L.
Aegypius monachus L.
Falco cherrug Grey
Falco peregrinus Tun.
Falco naumanni Fleischer
Grus grus L.
Anthropoides virgo L.
Otis tarda L.
Tetrax tetraх L.
Burhinus oedicnemus L.
Charadrius hiaticula L.
Charadrius alexandrinus L.
Himantopus himantopus L.
Recurvirostra avosetta L.
Haematopus ostralegus L.
Tringa stagnatilis (Bechstein)
Numenius arquata L.
Numenius phaeopus L.
Glareola pratincola L.
Larus ichthyaetus Pal.

Українська
2
Пелікан рожевий
Баклан чубатий
Баклан малий
Чапля жовта
Коровайка
Лелека чорний
Казарка червоновола
Огар
Чернь білоока
Чернь червонодзьоба
Пухiвка
Гоголь
Крех середній
Скопа
Шуліка чорний
Лунь польовий
Лунь степовий
Лунь лучний
Канюк степовий
Змiєїд
Орел степовий
Могильник
Орлан-бiлохвіст
Гриф чорний
Балабан
Сапсан
Боривітер степовий
Журавель сірий
Журавель степовий
Дрохва
Хохітва
Лежень
Пiсочник великий
Пісочник морський
Кулик-довгоніг
Чоботар
Кулик-сорока
Коловодник ставковий
Кульон великий
Кульон середнiй
Дерихвiст лучний
Мартин каспійський
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Характер
перебування

R

B

3
К
ГЗК
К
МК
МК
М
З
ГЗК
МЗ
З
ЗК
МЗ
ЗК
М
М
МЗ
Г? М
Г?
З К?
М
К
ЗК
З
Зл К?
Г
Г?
Г?
М
ГМ
ГМЗ
Г? З
М
М
ГМ
ГМ
ГМ
ГМК
М
М
М
Г
МК

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bo
n
6
+

C

E

7

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Hydroprogne caspia Pal.
Крячок каспійський
К
+ + +
Sterna albifrons Pal.
Крячок малий
Г? М
+ + +
Asio flammeus (Pontoppidan)
Сова болотяна
ГЗ
+ +
+
Tyto alba Scop.
Сипуха
Г? К
+
+ +
Coracias garrulus L.
Сиворакша
ГМ
+ + +
Lanius excubitor L.
Сорокопут сірий
З
+ +
Sturnus roseus L.
Шпак рожевий
ГМК
+ +
Emberiza melanocephala Scop.
Вівсянка чорноголова
Г
+ +
Разом:
50 49 42 22 11
Умовні позначення: R – Червона книга України, В – Бернська конвенція, Bon –
Бонская конвенція, С – Конвенція про міжнародну торгівлю видами флори і фауни, які
знаходяться під загрозою зникнення (СITES), Е – Європейський червоний список;
Г – гніздить, М – мігрує, З – зимує, К – кочує, Зл. – залітний, ? – вірогідно дані вимагають
уточнення; види, які зазначені курсивом – це нові види для заповідника, зареестровані у
2011-2012 рр.
Практично всі ці види спостерігались на території угіддя в межах заповідного об'єкта.
Лише за межами угіддя спостерігали гніздування балабана (Falco cherrug) та сови болотяної
(Asio flammeus).
Щодо інших видів, можна вказати наступне. В останні роки почастішали реєстрації
огаря (Tadorna ferruginea), що дає можливість припустити стабільне гніздування цього виду.
Гніздування кулика-сороки (Haematopus ostralegus), чисельність якого низька є
стабільним. Спостерігаються коливання чисельності характерні для кулика-довгоніга
(Himantopus himantopus) та чоботаря (Recurvirostra avosetta), поширених переважно в
приморській смузі. Зауважимо, що спроби гніздування цих куликів спостерігали і на
внутрішніх водоймах, вдалині від морського узбережжя. Стабільною залишається
чисельність морського пісочника (Charadrius alexandrinus), екологічно прив'язаного до
солончаків, островів та кіс угіддя. В подібних місцях гніздиться і крячок малий (Sterna
albifrons), чисельність якого хоча й коливається, але є низькою. Дерихвіст лучний (Glareola
pratincola) практично зник на гніздуванні, але численна колонія цього виду існує поблизу
угіддя. Сиворакша (Coracius garrulus) є звичайним видом урвистих берегів моря та лиманів,
але гніздиться рідко за межами угіддя. Вірогідно, поодиноко продовжує гніздиться дрохва
(Otis tarda) та журавель степовий (Anthropoides virgo). Шпак рожевий (Sturnus roseus)
востаннє гніздився у 2012р. у приблизної кількості майже 1000 пар.
Для окремих рідкісних видів територія угіддя має важливе значення і в позагніздовий
період. Так, територія угіддя з прилеглими ділянками, відіграє важливу роль як стабільне
місце перебування канюка степового (Buteo rufinus), який вірогідно гніздується за межами
угіддя та місце кочівель пелікана рожевого (Pelecanus onocrotalus). Дещо зросла й
чисельність орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla), який періодічно зимує на півдні
Керченського півострова в незначній кількості. В останні роки нами реєструвалась сипуха
(Tyto alba) на морськії смузі в межах угіддя, у 2011р. найдено гніздо к заходу від
заповідника. Також заслуговують на увагу зустрічі казарки червоноволої (Rufibrenta
ruficollis) в межах угіддя, що свідчать про формування цим видом нових місць зимівель та
прольоту.
ВИСНОВКИ
Стан охорони птахів в останні роки суттєво не покращився. Реальна охорона птахів,
точніше території, існує лише в межах заповідника, що передбачено його статусом. За його
межами, де проводиться сільськогосподарська, рекреаційна діяльність, полювання, водноболотні птахи збереглись переважно за рахунок збереження біотопів. Важливу роль для
птахів мають і військові полігони, хоча значні площі їх в останні роки залишені під
сільськогосподарську діяльність.
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Чинники негативного впливу на популяції рідкісних водно-болотних птахів
залишились тими ж, що і раніше. Слід лише додати, що низка посушливих років значно
вплинула на стан гніздових популяції водно-болотних птахів та ефективність деяких
біотехнічних заходів. Додамо, що в 1990-х рр. був занепад в сільському господарстві (поля
не оброблялись, практично не використовувалась агрохімія), а в 2000-х рр. ситуація
докорінно змінилась (обробляються практично всі поля, агрохімія використовується в
останні 6-7 років приблизно на 90 % площ). Останнє безсумнівно теж вплинуло на стан
популяцій рідкісних видів.
Крім вже розроблених загального для заповідника менеджмент-плану (Проекту
організації території Опукського природного заповідника і охорони його природних
комплексів) та Паспорта ВБУ необхідно впроваджувати з метою збереження орнітологічної
цінності території наступні заходи:
- підготовка менеджмент-плану для збереження окремих рідкісних видів;
- розробка спеціального менеджмент-плану щодо водно-болотяного угіддя
міжнародного значення та суміжних територій;
- розширення меж заповідника і організація охоронної зони навколо його території з
пільговим режимом її використання в господарських потребах місцевого населення
(сінокосіння і випасання великої та дрібної рогатої худоби);
- посилення контролю у полювальний період на суміжних територіях, за
розорюванням земель, рибальством та судноплавством (у акваторії моря), а у приморській
частині - за відпочинком рекреантів.
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Республика Алтай, безусловно, уникальный край Сибири, известный всему миру
своими ландшафтами, озерами, реками. Недаром говорят, что Горный Алтай это курортная
зона мира. Торфяные болота Горного Алтая – это одновременно полезные ископаемые,
элемент ландшафта, сельскохозяйственные угодья, гидрологические объекты. Именно
многофункциональная роль болот определяет огромную ответственность общества за их
рациональное использование. Здесь использование болотных ресурсов (торф, сапропель)
должно решаться по принципу: семь раз измерь и один раз отрежь. Однако торфяные болота
и озера с сапропелями в республике Горный Алтай практически не изучены. Поэтому целью
наших исследований было обследование торфяных болот в пределах Республики Алтай.
Горные болота республики Алтай имеют возраст сопоставимый с возрастом равнинных
болот - не более 10 тысяч лет, и процесс болотообразования стартовал в голоцене
одновременно с зарождением болот в равнинных регионах. Болотные массивы в ходе
динамичного развития повлияли на рельеф территории и формирование гидрографической
сети, изменили характер стока поверхностных вод. В раннем голоцене зона максимального
увлажнения смещалась в высокогорья, среднегорья и низкогорья иссушались. Для позднего
голоцена характерны неоднократные похолодания и увлажнения климата, усиливаются
сейсмичность, мощные паводки на реках, сели, расширяется пояс вечной мерзлоты,
пульсируют ледники и уровни озерных бассейнов, активизируются обвально-осыпные
процессы. Обнаружены высокогорные до 2000 м в том числе и многолетнемерзлые болота
свидетельствующие о том что в процессе развития со времен голоцена были периоды с
благоприятными условиями болотообразования на данных высотах. Значительная часть
территории Республики Алтай характеризуется наличием многолетнемерзлых пород
сплошного (50–100 %), прерывистого (10–50 %) или островного (до 10 %) характера. В то же
время образование болот в Центральном Алтае объясняется наличием крупных межгорных
впадин, занятых в ледниковый период водными бассейнами. Большие слитные болотные
массивы имеются в Абайской долине, в бассейне правых притоков р. Чарыш [3].
Обратим внимание на перспективы выявления болотных образований. По
предварительным оценкам наиболее интенсивно болотные образования развивались на
площади Северо-Алтайского поднятия, где они распространены в низкогорной холмистой
местности с высотами до 1000 м. Другая возможная территория развития болотных
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образований связана с северной частью Тигерецко-Теректинского поднятия, где они
локализуются в среднегорной местности (высоты до 2000 м) в бассейне р. Коксы и
междуречье Чарыша и Семы. Кроме того, болотные образования могут быть приурочены к
межгорным
впадинам
Центрально-Алтайского
поднятия,
характеризующимся
преимущественно аккумулятивно-озерным, террасовым и долинным рельефом.
Вместе с тем следует отметить, что изучение процесса болотообразования на
исследуемой территории пока не уделяется должного внимания и можно только весьма
приблизительно судить о его масштабах. В настоящее время развитие болот происходит
путем зарастания стариц и долинных озер, а также заболачивания суши, лесов и лугов.
Наибольшие площади болот сосредоточены в Северо-Восточной части Республики Алтай.
Болота различаются между собой по способу образования и условиям развития
болотообразовательного процесса.
В 2008-2009 годах состоялись экспедиции в центральные и западные районы
республики Алтай были проложены маршруты по обследованию болот и заболоченных
участков
Шебалинского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Онгудайского и Кош –
Агачского районов. По результатам обследований большинство болотных массивов Горного
Алтая относятся к типу низинных болот, характеризующихся грунтовым питанием.
Небольшое количество болот имеет смешанное атмосферно–грунтовое питание и
принадлежит к типу переходных болот, типичные олиготрофные болота для данной
территории не характерны [3].
В экспедиции 2007 г особое внимание было уделено заболоченностям Турочакского
района республики Алтай, климатические особенности которого создают благоприятные
условия для заболачивания. На этой территории выпадает большое количество осадков,
отмечается мощный снеговой покров при невысоких уклонах стока вод по сравнению с
другими районами республики Алтай, что благоприятствует развитию на этой территории
большого количества торфяных болот. В результате болота северо-востока республики
Алтай характеризуются особыми свойствами. Так эвтрофные болота как правило
глубокозалежные, в основании торфяной залежи часто встречаются органо-минеральные
отложения. Торфяные залежи мезотрофного типа в основном маломощные 1-2 м, занимают
большие площади и подстилаются материнской породой [4]. Таким образом, обеспеченность
запасами торфа Турочакского района довольно высокая. Остановимся на характеристике
отдельных болот (Турочакское, Кутюшское, Чойское), которые послужили объектами
данной работы.
Турочакское болото расположено в 1,69 км к югу от районного центра Турочак, одно из
типичных эвтрофных болот для северо-восточных предгорий Алтая. Микрорельеф
кочковатый – осоково-моховые кочки высотой 0,2м. Обводненность поверхности от средней
до высокой. Растительность характеризуется древесно-осоковым фитоценозом. Древесный
ярус представлен березой (Betula alba L.) бонитетом IIIа класса высотой 8 м, диаметром 10
см, полнотой 0,3, черемухой (Padus avium Mill.), встречается сосна (Pinus sylvestris L.).
Подлесок средней густоты, образован ивой, средняя высота 2 м. Наземный ярус: кочки осоки
пузырчатой (Carex vesicaria L.) высотой до 50 см. В понижениях хвощ болотный (Equisetum
palustre L.), редкий подмаренник северный (Calium boreale L.), лабазник вязолистный
(Filipendula ulmaria L.), мышиный горошек (Vicia cracca L.). Площадь болота около 119 га, в
основании залежи отмечается горизонт (до 2,5 м) органо-минеральных отложений. Возраст
болота составляет 7060±90 лет [4].
Кутюшское болото расположено в Турочакском районе на расстоянии от р.ц. Турочак
на СВ в 6,3 км., имеет смешанное атмосферно-грунтовое питание, характеризуется как
переходное и относится к долинному типу. Ширина болота – 800 м, длина около 2 км,
располагается в узких сильно вытянутых долинах малых речек Большой Кутюш, Малый
Кутюш, Сии. Растительность на болоте в отдельных его частях существенно различается.
Встречались практически безлесные пространства, ровные и покрытые сплошным моховым
покровом с невысокой осокой. В отдельных местах произрастала береза (Betula L.) высотой
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2-4 м с редкой сосной (Pinus sylvestris L.) и, наоборот, преобладала сосна с редкой березой. В
травяном ярусе отмечены осоки (Carex L.), моховой ярус сложен сфагновыми мхами
(Sphagnum magelanicum), подбел (Andromeda), вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliata L.),
осока (Carex cаespitosa, Carex vesicaria L., C. acuta L., C. leporina L.), росянка круглолистная
(Drosera rotundifolia L.), встречается брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), хвощ болотный
(Equisetum palustre L.), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.), любка двулистная
(Platanthera bifolia L.), редко встречается мятлик (Poa palustris L.), очень редко встречается
горицвет-кукушкин цвет (Corronaria flos-cuculi L.), на кочках и по краю понижений
встречается подмаренник топяной (Galium uligimosum L.), клюква (Vaccinium myrtillus L.).
Площадь болота около 850 га. Глубина торфяной залежи средняя – 1,4 м, с экстремальными
значениями 0,3-2,1 м.
Чойское болото расположено в Турочакском районе на расстоянии от р.ц. Турочак на
ЮЗ в 16,5 км [7], болото располагается в межгорной впадине, по этой же территории
протекают реки Бирюля и Чойка. Месторождение выявлено на стадии детальных поисков в
1988 г. Площадь 212 га. прогнозные ресурсы торфа составляют 1432 тыс. т [7]. По данным
предварительного обследования 2011 г., площадь месторождения 460га запасы торфа по
предварительным подсчетам составляют 3006 тыс. т. Проведенное зондирование торфяной
залежи позволяет выявить три основных очага заболачивания. Один из них располагается на
правом берегу реки Бирюля, микрорельеф неровный кочки высотой до 80 см. моховой
покров отсутствует, растительность представлена эвтрофными видами: Salix pentandra L.,
Betula humilis Schrank, Carex rostrata Stokes, Calamagrostis obtusata Trin., Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., Geranium prаtense L., Angelica sylvestris L., Galium palustre L.
Редко встречаются: Vicia cracca L., Myosotis palustris L., Rubus caesius L.
По окраинам болота отмечаются: Valeriana dubia Bunge (V. officinalis).
Два других очага торфонакопления находятся в долине реки Чойка ниже устья реки
Бирюля и в настоящее время находятся в мезотрофной стадии развития. Оба этих участка
имеют предположительно схожую растительность, древесный ярус которой характеризуется
наличием угнетенных форм сосны (Pinus sylvestris), высотой 5-7 м, диаметр стволов 8-12
см., кедра (Pinus sibirica) высотой 10-12 м, диаметр стволов 10-14 см, березы (Betula alba L.)
высотой 2-3м диаметр стволов 4-8 см кустарниковый ярус отсутствует в травяном покрове
преобладает Шейхцерия (Scheuchzeria palustris), Вахта (Menyanthes trifoliate) Осока
пузырчатая (Cаrex vesicaria) в кустарничковом ярусе доминирует Клюква (Oxycoccus
guadripetalus), встречается росянка (Drosera rotundifolia) имеется сплошной моховой покров
состоящий из сфагновых мхов, зеленые мхи встречаются только у приствольных
повышений.
Каким может быть их использование? Воспользуемся разработками белорусских
ученых [7], согласно которым все торфяные месторождения составляют экологохозяйственный фонд. Для выбора наиболее эффективного направления использования
каждого конкретного болота необходимо произвести его эколого-хозяйственную оценку.
Так, охраняемый фонд включает болота, которые имеют большое значение для поддержания
равновесия в экосистемах. Болота играют важную роль в поддержании состава атмосферного
воздуха: их растительность обогащает атмосферу кислородом и усваивает углекислый газ,
изымая из планетарного цикла углерод и консервируя его в торфяниках на тысячелетия,
обеспечивают сохранение генофонда редких животных, птиц и растений.
В запасной фонд относятся болота, состав торфов которых может послужить сырьем
для химической промышленности. Разрабатываемый фонд включает месторождения, уже
находящиеся в разработке. Земельный фонд формируется из болот, которые могут
использоваться как сельскохозяйственные земли. В резервный или неиспользуемый фонд
относят болота, направление использования которых на конкретное время не определено.
Например, Турочакское болото может быть занесено в запасной фонд с перспективой
использования как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. При небольшой площади
81га болото Турочакское обладает запасами торфа в 849 тыс. т. Близость к районному центру
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и наличие магистрали Горно-Алтайск-Турочак проходящей непосредственно по краю болота
еще одно преимущество в пользу торфоразработок [7]. В случае добычи и использования
торфа Турочакского болота для земледелия можно обеспечить органическими удобрениями,
все 4,7тыс. га пашни района на сто лет при условии внесения 20 т. на га. Небольшая площадь
позволит сократить срок рекультивации по окончании разработки [5].
Кутюшское болото в настоящее время используется местным населением для заготовки
дикоросов. Тип залежи переходный, торфяное сырье не годится для производства удобрений,
но может быть использовано как подстилочный материал в животноводстве или в
овощеводстве как материал для длительного хранения овощей [1]. Однако Кутюшское
болото не обладает ценным сырьем в достаточном количестве и более рациональным
предполагается оставить болото в естественном состоянии. Необходимо учитывать важность
болота как местообитания для нескольких компонентов экосистемы относящихся к
охраняемым видам. Растительность включает редкие и исчезающие виды такие как
ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.), любка двулистная (Platanthera bifolia (L.),
подмаренник топяной (Galium uligimosum L.). Кутюшское болото находится в пределах
ареала одной из алтайских группировок Северного Оленя (Rangifer tarandus), по этой
территории протекают реки Большой Кутюш, Малый Кутюш, Сия.
Кутюшское болото редкий в генетическом плане для данного региона природный
объект, который нуждается во всестороннем изучении. На основе вышесказанного логичным
представляется занесение Кутюшского болота в охраняемый фонд, с определением статуса
на усмотрение местной администрации.
Чойское болото находится в стороне от больших дорог и поселений, используются
местным населением для сбора ягоды так как клюквоносные участки занимают более 50%
площади болота, урожайность в отдельные годы 200 кг/га и более [8].
Чойское болото малоизученный объект, на настоящий момент проводилось только
предварительное обследование и предполагать направление использования можно
приблизительно. Предварительный подсчет показал что реальные запасы торфа превышают
прогнозные, но расположение месторождения в труднодоступной местности и недостаточная
изученность торфяной залежи не позволяют говорить о направлении использования. В
дальнейшем необходимо детальное обследование Чойского болота, а на данный момент
возможно занесение в резервный фонд.
ВЫВОДЫ
Таким образом, предварительное обследование и определение предполагаемого
направления использования болот в республике Алтай, на примере трех болот показывает,
что в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход. В связи с плохой
изученностью в дальнейшем необходимо комплексное исследование болот республики
Алтай с позиций рационального их использования.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ ПОЗВОНОЧНЫХ
НПП «ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ»
Соколов Л.В.
Национальный природный парк «Тузловские лиманы»
В период с июня по октябрь 2012 года, на территории национального природного парка
«Тузловские лиманы» проведены полевые исследования фауны позвоночных. Научным
отделом осуществлен ряд экспедиционных выездов к побережьям и косам оз. Джантшейское,
оз. Малый Сасык, оз. Шаганы, оз. Мартаза, оз. Будуры, оз. Карачаус, оз. Алибей, оз.
Хаджидер, оз. Бурнас, оз. Соленое; также исследовались рукотворные леса возле оз. Бурнас и
курорта Лебедёвка.
Целью исследований было определение видового состава фауны наземных
позвоночных животных парка и проведение предварительного учета численности
обнаруженных видов (в особенности птиц). Видовой состав ихтиофауны нами не
исследовался так как для этого запланированы специальные выезды.
По имеющимся литературным сведениям, фауна позвоночных Тузловских лиманов
изучалась преимущественно орнитологами (Сиохин, Черничко, Ардамацкая, 1988; Гержик,
Павлов, 1996; Пилюга, 2000; Русев, Корзюков, Яковлев, 2011 и др.), ведущими регулярный
мониторинг за гнездованием и миграцией птиц.
За период исследований побережий Тузловских лиманов, нами зафиксированы 73 вида
позвоночных животных из 4-х классов; 18 видов занесены в Красную Книгу Украины (2009).
Земноводные и пресмыкающиеся.
Герпетофауна парка наиболее малочисленна в видовом отношении, что вероятно
связано со значительной преобразованностью побережий лиманов. Нами обнаружено 7
видов земноводных и пресмыкающихся: озерная лягушка (Pelophylax ridibundus), зеленая
жаба (Bufo viridis), прыткая ящерица (Lacerta agilis), разноцветная ящурка (Eremias arguta),
обыкновенный уж (Natrix natrix), водяной уж (Natrix tessellata), желтобрюхий полоз
(Hierophis caspius). Из них наиболее многочисленна прыткая ящерица обитающая по берегам
всех лиманов (плотность популяции 6 ос. на 100 м, берег оз. Шаганы), и обочинам дорог.
Также довольно обычны и местами многочисленны (пресные озера Джантшейское и Малый
Сасык) обыкновенные ужи, с плотностью поселения от 13 ос. на 50 м (возле курорта
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Катранка) и более. Из видов занесенных в Красную книгу Украины, не смотря на
тщательные поиски нами обнаружен только желтобрюхий полоз (несколько выползков на
берегу оз. Бурнас).
Птицы.
По орнитофауны парка нами был собран наиболее значительный по объему материал,
так как птицы на данной территории являются доминирующей группой и по видовому
разнообразию и по численности. За время исследований нами зарегистрировано 55 видов
птиц, из них 12 занесены в Красную Книгу Украины (2009). К сожалению, гнездовой период
на Тузловских лиманах нами не был исследован в этом году, а потому на гнездовье (в июне)
зафиксировано лишь небольшое количество видов – пестроносая крачка (Thalasseus
sandvicensis), малая крачка (Sterna albifrons) и речная крачка (Sterna hirundo). Наибольшее
количество видов птиц отмечено на воде озер, и по берегам, и значительно меньшее в
посадках и полях.
Список видов птиц зарегистрированных на территории НПП “Тузловские лиманы” в
июне-октябре 2012 г.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вид
2
Большая
поганка
(Podiceps cristatus)
Кудрявый
пеликан
(Pelecanus crispus)
Розовый
пеликан
(Pelecanus onocrotalus)
Большой
баклан
(Phalacrocorax carbo)
Малая белая цапля
(Egretta garzetta)
Серая цапля (Ardea
cinerea)
Большая белая цапля
(Egretta alba)
Лебедь-шипун (Cygnus
olor)
Пеганка
(Tadorna
tadorna)
Орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla)
Болотный лунь (Circus
aeruginosus)
Кобчик
(Falco
vespertinus)
Обыкновенная
пустельга
(Falco
tinnunculus)
Серая
куропатка
(Perdix perdix)
Авдотка
(Burhinus

оз.Джантшейское оз.Шаганы
оз.Мартаза
оз. Будуры
кол-во особей
3
4

оз. Алибей
оз.
Карачаус

оз.Бурнас
оз.Соленое

5

6

0

0

270

40

0

6

0

0

78

32

0

0

2

>550

0

0

1

14

0

0

2

0

0

6

0

19

0

0

36

0

20-30

0

0

>500

50-60

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

2

2

0

0

9

3

0

0

6

0

0
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

oedicnemus)
Кроншнеп
большой
(Numenius arcuata)
Кулик-сорока
(Haematopus
ostralegus)
Морской
зуек
(Charadrius
alexandrinus)
Травник
(Tringa
totanus)
Ходулочник
(Himantopus
himantopus)
Чибис
(Vanellus
vanellus)
Шилоклювка
(Recurvirostra avosetta)
Белокрылая
крачка
(Chlidonias leucopterus)
Малая крачка (Sterna
albifrons)
Пестроносая
крачка
(Thalasseus
sandvicensis)
Речная крачка (Sterna
hirundo)
Чайконосая
крачка
(Gelochelidon nilotica)
Черная
крачка
(Chlidonias niger)
Морской
голубок
(Larus genei)
Серебристая
чайка
(Larus argentatus)
Чайка-хохотунья
(Larus cachinnans)
Озерная чайка (Larus
ridibundus)
Вяхирь
(Columba
palumbus)
Кольчатая
горлица
(Streptopelia decaocto)
Обыкновенная
кукушка
(Cuculus
canorus)
Золотистая
щурка
(Merops apiaster)
Сизоворонка (Coracias
garrulus)
Удод (Upupa epops)

0

0

3

0

0

37

0

5

0

10

0

0

0

0

13

0

0

6

2

7

1

35

9

0

0

160

10

0

0

2

0

0

0

150

0

0

0

>2600

0

0

0

> 140

0

70

0

10

0

0

0

5

0

0

2

149

5

63

0

>150

0

21

0

8

0

1

>500

>600

65

>450

0

0

1

0

3

0

0

2

1

0

0

1

0

2

14

12

0

4

17

6

3

0

3

2
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Полевой конек (Anthus
0
1
0
0
campestris)
Белая
трясогузка
40
6
0
4
0
(Motacilla alba)
Желтая
трясогузка
41
0
6
0
0
(Motacilla flava)
Обыкновенный жулан
42
8
1
2
0
(Lanius collurio)
Чернолобый
43
сорокопут
(Lanius 0
0
2
4
minor)
Обыкновенный
44
скворец
(Sturnus 0
10
10
0
vulgaris)
45
Сорока (Pica pica)
2
1
1
0
Галка
(Corvus
46
0
0
6
0
monedula)
Грач
(Corvus
47
*
*
*
*
frugilegus)
Серая ворона (Corvus
48
0
8
4
0
cornix)
49
Ворон (Corvus corax)
0
4
0
0
Певчий дрозд (Turdus
50
0
0
0
2
philomelos)
Зяблик
(Fringilla
51
0
0
0
1
coelebs)
Большая синица (Parus
52
0
0
0
1
major)
Усатая
синица
53
0
0
14
0
(Panurus biarmicus)
Пеночка-весничка
54
0
0
0
*
(Philloscopus trochilus)
Тростниковая овсянка
55
0
3
1
0
(Emberiza schoeniclus)
• - встречены повсеместно, но не учитывались.
Млекопитающие.
Териофауна парка исследовалась преимущественно посредством сбора черепов с
дальнейшим определением; изучения следов; также отдельные сведения получены от
инспекторов и местных жителей.
На данный момент на территории НПП достоверно отмечено пребывание (согласно
краниологическому материалу) 11 видов млекопитающих из 6 отрядов: ёж обыкновенный
(Erinaceus europaeus), полевка (Microtus arvalis), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus),
заяц-русак (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes), ласка (Mustela nivalis), черный, или
лесной хорек (Mustela putorius), кабан (Sus scrofa), морская свинья (Phocoena phocoena),
афалина (Tursiops truncatus), дельфин белобочка (Delphinus delphis).
С высокой степенью вероятности данный список не исчерпывает всего объема
териофауны парка и будет в дальнейшем дополнен (есть непроверенные данные о других
видах). Для дальнейшего многолетнего мониторинга фауны НПП “Тузловские лиманы”
планируется выделение нескольких исследовательских полигонов: на оз. Джантшейское
(участок косы между курортами Катранка и Рассейка); на оз. Будуры (коса с колонией
39
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чайковых птиц); на оз. Хаджидер (тростниковые биотопы в верховье озера); на оз. Бурнас (в
районе косы солепрома); на лебедевской косе напротив м. Камчатский Рожок.
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Терещенко В.Ф.
Інститут агроекології і природокористування НААН
tervitusy@ukr.net
Розглянуто актуальні проблеми та необхідність впровадження екологічного аудиту в
аграрне виробництво. Висвітлено нормативно-правове забезпечення екологічного аудиту
щодо охорони навколишнього природного середовища.
Серед пріоритетів сталого соціально-економічного розвитку України об’єктивно
постає необхідність екологічно збалансованого функціонування аграрного сектора
економіки. Екологізація в агросфері потребує формування відповідної ефективної системи
екологічного контролю та аналізу для перевірки виконання планів і заходів щодо
раціонального використання ресурсів, дотримання вимог екологічного законодавства та
природоохорон-них нормативів. Вирішальне значення у розв’язанні цих проблем належить
екологічному аудиту, який потребує особливої уваги у контексті формування стратегії й
тактики міжнародної інтеграції України в ЄС. Тому потрібна реальна система певних заходів
та механізмів їх здійснення щодо охорони навколишнього середовища, контролю його стану
та поліпшення екологічної ситуації. Саме на вирішення цих питань розробляються та
впроваджуються законодавчі, нормативні та методологічні документи з екологічного аудиту.
Правовий інститут екологічного аудиту почав розвиватися в Україні з 24 червня 2004 року,
коли було прийнято Закон України про екологічний аудит (далі – Закон) [1]. До того часу
навіть сам термін «екологічний аудит» в законодавстві України не вживався, хоча діяльність
з екоаудиту вже здійснювалась [2]. Її правовою основою до прийняття Закону були
адаптовані в Україні міжнародні стандарти ISO (цим міжнародним стандартам було надано
правового оформлення в якості ДСТУ): спершу – ДСТУ ISO 14010-97 «Настанови щодо
здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи», ДСТУ ISO 14011-97 «Настанови щодо
здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім
середовищем», ДСТУ ISO 14012-97 «Настанови щодо здійснення екологічного аудиту.
Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології», на зміну яким прийшов стандарт ДСТУ ISO
– 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або)
екологічного управління».
Закон докорінним чином змінив відношення до відповідного виду діяльності. Ці зміни
стосувались, по-перше, підвищення правового статусу еколого-аудиторської діяльності та
введення його в правове поле України. Відповідні положення стосовно цього виду діяльності
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були внесені в базовий Закон „Про охорону навколишнього природного середовища” (1991),
законодавство про приватизацію.
По-друге, була започаткована єдина для всієї держави система сертифікації екологічних
аудиторів і створено єдиний реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають
право на здійснення екологічного аудиту. Відповідні функції щодо сертифікації та ведення
реєстру, так само, як і щодо методичного забезпечення еколого-аудиторської діяльності,
було покладено на спеціально уповноважений орган в галузі охорони навколишнього
природного середовища – Мінприроди України. Закон вперше встановив єдині вимоги до
суб’єктів екологічного аудиту, якими виступають замовники; виконавці екологічного аудиту,
а в певних випадках, передбачених законом – керівники чи власники об'єктів екологічного
аудиту.
По-третє, новацією вітчизняної правової системи стало запровадження так званого
обов’язкового екологічного аудиту (поряд з традиційною формою добровільного
екологічного аудиту), якому повинні піддаватись об’єкти, що становлять підвищену
екологічну небезпеку. Відповідно до статті 12 Закону, обов’язковий екологічний аудит
здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну
небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у
передбачених законом випадках.
Разом з цим, досвід застосування законодавства про екологічний аудит виявив і деякі
прогалини, суперечності та слабкі місця відповідного законодавства, а також ті сфери, які
потребують розвитку з точки зору більш послідовного впровадження норм Закону „Про
екологічний аудит”. Обов’язковий екологічний аудит в чистому вигляді в державі до цього
часу практично не здійснюється (один з випадків обов’язкового екоаудиту пов’язаний з
приватизацією «Криворіжсталі»). Стосовно ж інших об’єктів, які за законом підлягають
обов’язковому екологічному аудиту, органи виконавчої влади або органи місцевого
самоврядування виступають не замовниками, а лише ініціаторами проведення „добровільно
примусового” екологічного аудиту, покладаючи обов’язок його здійснення на керівників
(власників) відповідних об’єктів. Така ситуація значною мірою пов’язана з тим, що згідно зі
статтею 24 Закону фінансування проведення екологічного аудиту забезпечується його
замовником. Однак ні в Державному бюджеті України, ні у місцевих бюджетах до цього
часу не передбачалися кошти на здійснення екологічного аудиту.
Водночас зрозуміло, що екологічний аудит об’єктів підвищеної екологічної
небезпеки, що згідно з Законом підлягають обов’язковому екологічному аудиту, на сьогодні,
якщо і здійснюється, то в формі добровільного екологічного аудиту, тобто офіційним
замовником його, як правило, виступають керівники або власники об’єктів, які й укладають
договір з виконавцем екоаудиту, маючи право їх вільного вибору (ст.15 Закону), саме вони й
фінансують проведення екоаудиту. А звідси і їх бажання впливати на висновок такого
аудиту.
Суттєвий розвиток для еколого-аудиторської діяльності може надати методичне
забезпечення відповідної сфери, що є новою для України. На сьогодні таке забезпечення не є
повним. Кілька наказів Міністерством охорони навколишнього природного середовища
певним чином охопили лише стадію організації екологічного аудиту (порядок складання
кваліфікаційних іспитів і отримання сертифікатів, ведення Реєстру екологічних аудиторів та
юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту), але поки що
залишається поза увагою сам процес здійснення екологічного аудиту, зокрема в аграрному
виробництві.
Чинне екологічне законодавство не змогло зупинити зростаючого руйнування
довкілля. Виходячи з того, що більшості підприємств не під силу сплачувати екологічні
податки в розмірах, адекватних вартості спожитих природних ресурсів і компонент довкілля,
які вони споживають за символічну плату чи безкоштовно (води, повітря, землі), в цій сфері
встановлюються такі ж символічні штрафи за перевищення лімітів забруднення. В поєднанні
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з недостатньо високою екологічною культурою, починаючи з представників найвищого рівня
менеджменту підприємств, це призводить до того, що ціною економічного зростання є
деградація довкілля і створення умов, несумісних з належною якістю життя і здоров`я
населення [3].
Проблемам наукових розробок щодо екологічного аудиту присвячені праці: Т.П.
Галушкіної, В.Я. Шевчука, Ю.М. Саталкина, В.В. Семенко, В.Р. Лозанського, Н.Р.Малишева,
В.М. Навроцького, О.В. Неженцева та ін.
Водночас існує необхідність у розробленні нової та подальшому удосконаленні
існуючої законодавчої, нормативної та методологічної бази проведення екологічного аудиту
з урахуванням мотивів та стимулів його впровадження в агросфері.
Мета досліджень – забезпечення дотримання нормативно-правового законодавства в
сільськогосподарському виробництві спрямованого на уникнення чи зменшення шкоди для
навколишнього природного середовища.
Результати досліджень.
Для вивчення сучасного стану розвитку та доцільності впровадження екологічного
аудиту у процесі виробництва аграрної продукції нами проведено дослідження в Черкаській
області. Встановлено, що екологічний контроль за природокористуванням в області
здійснюється Державною екологічною інспекцією в Черкаській області.
За звітний період 2009 року проведено 2135 перевірок з дотримання вимог
природоохоронного законодавства. Співробітниками екологічної інспекції перевірено 1664
об’єкти, з них комплексно 1121, та 317 фізичних осіб і прийнято. В результаті перевірок
щодо порушення вимог нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього
природного середовища до адміністративної відповідальності притягнута 1471 особа, на
суму 322,13 тис. грн.
Враховуючи такі обставини, нами проведено дослідження з питань діяльності
суб’єктів господарювання в аграрному виробництві. Особливої уваги приділено питанню з
використання
органічних
і
мінеральних
добрив,
пестицидів
на
посівах
сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Аграрними підприємствами
Черкащини під урожай 2009 року на 913,7 тис. га посівної площі внесено 581,4 тис. ц
мінеральних добрив в поживній речовині, в тому числі азотних – 410,7 тис ц, фосфорних –
86,6 тис. ц, калійних – 84,1 тис. ц. З них на площі 662,9 тис. га, на гектар внесено азотних
добрив 46 кг, фосфорних і калійних відповідно - 9 кг поживної речовини добрив [4]. .
Внесено 964,5 тис. тонн органічних добрив , що в середньому по області становить 1,1 т.
на гектар. Для забезпечення балансу гумусу в залежності від типу ґрунту необхідно 9-12 т
органічних добрив.
Аргументом мінімального використання органічних і мінеральних
добрив служить фінансова криза в державі. Саме агропромисловий комплекс області
потребує значну частина бюджетного фінансування в державі для вирішення цих питань.
Низькі норми внесення мінеральних і органічних добрив покращують екологічний
стан навколишнього середовища. Проте, їх нестача негативно впливає на відновлення
природної родючості ґрунту. Водночас здійснено дослідження за використанням пестицидів
в аграрному виробництві. По всіх категоріях господарств Черкаської області під урожай 2009
року внесено 1,53 тис. тонн засобів захисту рослин, якими було оброблено 2184 тис. га
посівів, на 1 га орних земель внесено 1,2 кг пестицидів.
Для обґрунтування якісного проведення комплексу заходів по захисту
сільськогосподарських культур від шкідливих організмів та їх вплив на охорону
навколишнього середовища в 2009 році Черкаським обласним державним проектнотехнологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції («Облдержродючість»)
досліджено 964 проби ґрунту господарств населених пунктів на визначення вмісту
залишкових кількостей пестицидів. З них забруднено 908 проб (94%), з перевищенням ГДК 16 проб (2%) [4]. Це речовий доказ про відсутність у державних органах управління області
відповідних служб контролю за науково обґрунтованим використанням мінеральних і
органічних добрив та пестицидів в аграрному виробництві. Процес контролю за
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користуванням, відновленням природних ресурсів та охороною навколишнього природного
середовища належить системі екологічного менеджменту, інструментом якого є екологічний
аудит.
Досліджено
аеротехногенне забруднення. Встановлено, що основним джерелом
забруднення навколишнього природного середовища в регіоні є підприємства Черкаської
промисловості: ВАТ«Азот», ВАТ «Черкаське хімволокно», ВАТ «Хімреактив» та ТЕЦ. За
1988–2006 рр. викиди цих підприємств скоротились у 2,8 раза внаслідок економічної кризи
1990–х років. Проте нормативи забруднення часто перевищуються. У 2008 р середньорічні
викиди аміаку сягали 3-3,5 ГДК, диоксиду азоту – І ГДК, формальдегіду–3,5–4 ГДК;
середньомісячні концентрації пилу були – 3,1 ГДК, NO2 – 1,3 ГДК. Через забруднення
сільськогосподарських угідь, зокрема орних земель, можуть порушуватися екологічні умови
для їх виробництва аграрної продукції.
Вплив аеротехногенного забруднення синергетично може підсилювати періодичні
посухи та суховії. Вирішення таких нагальних питань сьогодення і в перспективі належить
екологічному аудиту. Нині, за умов економічної кризи, зростає його значущість щодо його
впровадження в аграрне виробництво. Це дає змогу ідентифікувати
вплив
сільськогосподарських підприємств на довкілля; своєчасно виявляти резерви зниження
витрат, зокрема за рахунок мінімізації відходів, виявляти економію матеріальних і
природних ресурсів; нести відповідальність за не виконання екологічного законодавства з
охорони навколишнього природного середовища.
Отже, екологічний аудит, новітній інструмент в системі менеджменту аграрного
виробництва, що зобов’язує суб’єкти господарювання здійснюва-ти виробничу діяльність
на законодавчій основі та запобігає виникненню негативних процесів в навколишньому
природному середовищі. Проте, ще не знайшов широкого застосування в аграрному
виробництві і потребує великої уваги від державних органів управління для його
впровадження.
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ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ
МЕРЕЖІ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
Титар В.М.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
vtytar@gmail.com
Існуюча мережа природоохоронних територій, що охоплює водно-болотні угіддя, за
умов глобальних змін клімату не є досконалою. Це стосується низки IBA-територій
(Important Bird Areas) та угіддя, які визначені Рамсарською конвенцією. На прикладі деркача
(Crex crex), який є індикаторним для водно-болотних угідь видом птахів, за допомогою
комп’ютерного моделювання екологічної ніші у середовищі DIVA GIS проведено
ранжування територій в Україні за ступенем відповідності місцевих умов вимогам виду.
Зараз ті угіддя, які можна розглядати як більше-менш сприятливими для деркача (їх
нараховується приблизно 40% від загального числа, де птах відмічений, і розташовані вони
переважно на заході України), до 2050 року перейдуть у категорію посередніх, але й тут вид
може бути збережений лише якщо вчасно запровадити належний екологічний менеджмент.
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При цьому особливе значення матимуть угіддя в Карпатскому регіоні, зокрема вже існуючі в
Карпатському біосферному заповіднику, Горганах та території Карпатського вулканічного
хребта, та нові, яких необхідно запланувати заздалегідь.
Мета сучасної мережі природоохоронних територій – забезпечення необмежено
тривалого існування популяцій та екосистем – за умов глобальних змін клімату може не
спрацювати (Hannah et al., 2007). На жаль, мережа природоохоронних територій, яку ми
маємо сьогодні, не є достатньо гнучкою, щоб адекватно відреагувати на ці майбутні виклики.
Так, моделювання ситуації із залученням даних про поширення 1200 видів вищих рослин, які
зростають та охороняються в Європі (Araujo et al., 2004), показало, що за 50 річний період від
6 до 11% з цих видів опиняться поза межами територій, де вони охороняються, а 5% будуть
поставлені в умови за яких вони зникнуть. Останні перш за все представлені на заповідних
територіях Південної Європи та Балтії та Скандинавії. Ці процеси охоплять весь континент і
щоб подолати їхні негативні наслідки треба бути готовими до них, чи, принаймні, знати, що
вони можуть настати.
Це, зокрема, стосується і природних умов мережі українських IBA-територій
(Important Bird Areas), істотна частина яких одночасно є важливими водно-болотними
угіддями, які підпадають під дію Рамсарської конвенції. IBA-території покликані сприяти
збереженню видового різноманіття та кількісного багатства птахів в межах як країни, так і
Європі в цілому, але з часом умови в них можуть змінитися. Так, для 134 угідь (за станом на
1999 рік) до 2050 року середньорічна температура може піднятися з 8,81 до 11,5оС, а
середньорічна кількість опадів знизитися з 541,9 до 533,6 мм. Для окремих територій ці
показники виявляються ще більш контрастними. Умови перебування птахів з часом зазнають
змін і особливе занепокоєння викликають види, що знаходяться під глобальною загрозою
зникнення.
Наприклад, такий індикаторний для водно-болотних угідь птах, як деркач (Crex crex)
є вразливим на всесвітньому та європейському рівнях у зв’язку з тривалим постійним
зниженням
чисельності
виду
на
більшій
частині
свого
ареалу
(http://www.iucnredlist.org/details/106002878/0). Тільки на заході України з 1976 року
популяція скоротилася майже на 60%, в тому числі на 10% у період з 1988 по 1993 рік
(Національний план …, 2000). Тому виявлені райони, де зустрічається деркач, належать до
територій, які мають особливо охоронятися на національному рівні. За станом на 1999 рік
(Микитюк, 1999) деркач був виявлений на 45 відповідних територіях, які мають статус IBAтериторій та частково Рамсарських угідь.
Разом з тим нас цікавить зростаюча роль глобальних кліматичних змін на біологічне
різноманіття, яке багато в чому супроводжується зміною ареалів, оскільки поширення
організмів завжди обмежується їхніми вимогами до навколишнього середовища серед яких
вимоги до температури та вологості є найважливіших для наземних організмів. Прогнози, що
складаються виходячи з загально біологічних міркувань, як правило, свідчать про
можливість вертикального зміщення ареалів або горизонтального зміщення ареалів у
напрямку полюсів Землі. Це, власне, зараз і відбувається, хоча дійсна картина все частіше
виявляється більш складною. Проте таке занадто широке (хоча в загальних рисах правильне)
бачення процесу не дає змогу у прогнозувати відносну чисельність конкретного виду –
основи екологічних чи біогеографічних угруповань.
Певним чином цю прогалину можна компенсувати моделюванням за допомогою
геоінформаційних систем (ГІС) просторового розподілу придатних для існування виду
територій – напрямок, який отримав назву «моделювання екологічної ніші» (Pearson,
Dawson, 2003). Прогноз поширення видів на основі моделей останнім часом став важливим
компонентом у плануванні природоохоронної роботи. Розроблені різноманітні підходи та
алгоритми, які знайшли своє втілення у відповідному програмному забезпеченні (Guisan,
Thuiller, 2005). У більшості випадків ці моделі базуються на т.з. кореляційному підході, що
враховує особливості зв’язків між параметрами навколишнього середовища в відомих місцях
перебування виду. При цьому з’ясовується комплекс умов завдяки яким певний вид може
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існувати, а просторовий розподіл місць, де умови складаються саме в такий комплекс,
розглядається як модель ареалу цього виду. Території можна ранжувати за ступенем
відповідності місцевих умов вимогам виду. Методично це виглядає так. До комп’ютерної
програми (нами використане програмне забезпечення DIVA GIS, http://www.diva-gis.org/)
вводяться геокодовані значення локалітетів, звідки вид відомий. На основі біокліматичної
інформації, що міститься в окремих електронних шарах складається модель екологічної ніші,
де комбінуються значення різних факторів навколишнього середовища, в межах яких вид
може існувати. Далі, повертаючись у географічну площину процесу моделювання,
відбувається пошук на електронній карті територій (з урахуванням тематичних шарів), де
визначена комбінація (тобто, ніша) присутня. Сукупність цих територій і складає модель
ареалу. При цьому нами використано 19 тематичних шарів, які представляють набір
біокліматичних параметрів (див. http:/ www.worldclim.org/).
Модель екологічної ніші деркача, побудованої на основі 10303 геокодованих
реєстрацій із залученням 19 біокліматичних параметрів WorldClim показала, що найбільш
оптимальних умов для цього виду в Україні взагалі немає. Вже зараз більше половини угідь,
де відмічений деркач, забезпечують йому малопридатні умови і тому він тут переважно не
гніздиться. Ті угіддя, які зараз можна розглядати як більше-менш сприятливими для деркача
(їх нараховується приблизно 40% від загального числа, де птах відмічений, і розташовані
вони переважно на заході України), до 2050 року перейдуть у категорію посередніх, але й тут
вид може бути збережений лише якщо заздалегідь запровадити належний екологічний
менеджмент. При цьому особливе значення матимуть угіддя в Карпатскому регіоні, зокрема
вже існуючі в Карпатському біосферному заповіднику, Горганах та території Карпатського
вулканічного хребта, та нові, яких необхідно запланувати заздалегідь .
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ФІТОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛІТ І ВОДОЙМ ЗАКАРПАТТЯ,
ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ НАДАННЯ ЇМ СТАТУСУ РАМСАРСЬКИХ УГІДЬ
Фельбаба-Клушина Л.М.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
kunik35@yandex.ru
Висвітлено загальну характеристику сучасного стану болотної і водної рослинності у
верхів’ї басейну р. Тиса та її змін під впливом діяльності людини. Наведено детальну
характеристику та тенденції змін рослинного покриву тих боліт і водойм, яким, за
пропозицією автора, необхідно надати статусу Рамсарських угідь.
Верхів’я басейну р. Тиса в Українських Карпатах характеризується як
найзволоженіший регіон України, з найгустішою гідромережею, найбільшою кількістю
опадів на рік, з найбільшими запасами водних ресурсів у розрахунку на одного жителя.
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Водночас до кінця XIX ст. цей регіон належав до найзаболоченіших в Карпатах [9]. Однак
нині через антропогенні перетворення ландшафтів і руйнацію функціонального ядра
рослинного покриву водні і болотні екосистеми представляють собою лише уламки раніше
широко представлених екосистем досліджуваного регіону. Найбільшої шкоди болотам і
природним водоймам регіону завдали меліорація низовинно-передгірної частини Закарпаття
і вирубування лісів в усіх лісових поясах. Так, наприклад, болотний комплекс Чорний мочар
на Закарпатській низовині, який займав площу 16 тис. га, що становило близько 25 % усієї
території Закарпатської низовини, до
середини минулого століття
був повністю
меліорований і перетворений у сільськогосподарські угіддя. Це викликало падіння рівня
ґрунтових вод й на оточуючих територіях, зміну мікроклімату на низовині і суттєво
порушило процес колообігу вологи у басейні.р. Тиса. Флористичні знахідки представників
роду Sphagnum у штучних насадженнях дібров, а також літературні відомості про
місцезростання багатьох оліго- і мезотрофних видів рослин та наявність відповідних
гербарних зразків у гербаріях України ( LWS, LW, KW, UU) і Угорщини (ВР), свідчать про
наявність
значної кількості болотних комплексів з рослинністю оліготрофного і
мезотрофного типів, які на сьогодні повністю зникли із низовинно-передгірної частини
Закарпаття. Метою публікації є представлення інформації про загальний стан рослинності
боліт і водойм у верхів’ї р. Тиса з акцентом на об’єкти досліджень, яким необхідно надати
статус Рамсарських угідь.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА
Дослідження проводилися впродовж 2000-2012 рр. Ними були охоплені найбільші за
площею мезотрофні і оліготрофні болота Закарпаття, що знаходяться у поясі букових лісів а
також водно-болотне угіддя Товар на низовині у поясі дубових лісів та озеро Герешаска у
субальпійському поясі на Свидовці. У цій публікації ми надали перевагу домінантній
класифікації з метою порівняння сучасної структури рослинного покриву боліт з тією, що
була характерна для них у другій половині минулого століття. Назви рослин наведені за
Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist[14]
РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
Незважаючи на глибокі зміни гідрологічного режиму досліджуваної території,
гідрофільна і гігрофільна рослинність на ній характеризується значною різноманітністю. На
низовині представлені болота лише евтрофного типу, переважно трав’яні з високих осок та
інших представників гігрофільного високотрав’я, чагарникові з Salix cinerea і рідко - лісові з
Alnus glutinоsa .[7]
Водночас у гірській частині території досліджень до нині представлені болота усіх
типів за способом живлення (від евтрофних до оліготрофних), а також за переважанням
життєвих форм (трав’яні, трав’яно-мохові, сфагнові, чагарничково-сфагнові,
лісові).
Синтаксономічна різноманітність за флористичною класифікацією становить близько 80 %
від різноманітності болотної, повітряно-водної та вищої водної рослинності України і
представлена 120 асоціаціями, 26 союзами, 16 порядками, 10 класами за флористичною
класифікацією. 46 % угруповань рівня асоціації потребують охорони і є складовими біотопів,
що охороняються Директивою 92/47 ЕЕС у системі NATURA 2000. Сюди включені усі
угруповання класу Oxycocco-Sphagnetea, якими представлена рослинність оліготрофних
боліт. Водночас вони є реліктовими фітоценозами, належать до об’єктів вищої созологічної
цінності в Карпатах і включені до «Зеленої книги України» (2009) [2]. Тому становлять
значну цінність для науки як музеї історії флори і рослинності Карпат й потребують надання
їм міжнародного природоохоронного статусу і пильного дотримання режиму хорони. Разом
з тим, у верхів’ях водозборів гірських рік болотні екосистеми виконують потужну
водоакумулюючу та інші функції [12], що в умовах зливового режиму рік важливо з точки
зору випередження повеней.
У верхів’ї басейну р. Тиса на прикінці XX ст. в рамках міжнародного проекту (Україна,
Угорщина, Румунія, Словаччина) було запропоновано низку територій для надання їм
статусу Рамcарських угідь. З території України було включено дві частини: перша – гірська
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- охоплювала території вздовж рік Чорної Тиси і Білої Тиси та власне Тиси в межах
Рахівського і Тячівського районів площею 90 тис. га, а друга – рівнинна частина басейну в
межах Ужгородського, Тячівського, Хустського, Виноградівського і Берегівського районів
площею 36 тис. га [13]. Однак ця пропозиція не була реалізована до цього часу, хоча частина
заплавних комплексів на низовині була оголошена Регіональним ландшафтним парком
«Притисянський».
Серед боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса наявне одне Рамсарське угіддя (оз.
Синевир (Горгани)), а комплекс високогірних озер на Свидовецькому хребті та озера на
Чорногорі вже запропоновані до включення їх до переліку Рамсарських угідь
співробітниками Карпатського біосферного заповідника. Нами визначені перспективні для
включення до цього переліку такі природні об’єкти: усі найбільші оліготрофні болота
Закарпаття (Чорне Багно (Свидовець), Замшатка і Глуханя (Горгани), Багно і Синє озеро
(Вулканічний хребет), а також високогірне озеро Герешаска (Свидовецький хребет),
заплавний комплекс «Товар»
(Закарпатська низовина). Про доцільність надання
вищезгаданого статусу болоту Багно з Вулканічних Карпат в літературі теж вже згадувалося
[3].
Наводимо коротку характеристику рослинного покриву досліджуваних об’єктів.
Болото Чорне багно знаходиться у басейні р. Чорна Тиса, що належить до
флористичного району Свидовець, у нижньому лісовому поясі на висоті 800 м над р. м. (ок.
с. Чорнотисово, Рахівський р-н). Його площа становить 8,9 га. Природоохоронний статус:
Пам’ятка природи місцевого значення [6]. Основні загрози: випалювання, випасання худоби,
скидання сміття, захоплення частини території під сільськогосподарські угіддя.
Характеристика рослинного покриву. Рослинність болота оліготрофного типу,
належить до групи рідколісних боліт [1]. Тут переважають чагарничково-сфагнові
угруповання з поодинокими низькорослими ялинами. По периферії спостерігаються процеси
сильватизації: у північно-східній та південно-західній частинах болотного масиву відмічена
значна кількість особин Populus tremula із зімкненістю крон 0,2-0,3 і понад 5 м заввишки,
Betula verucosa (0,1), Picea abies (0,2-0,4), Sorbus aucuparia (+). У північно-східній частині
відмічено невеличкі осередки з рідкісним для Українських Карпат чагарничком Ledum
palustre-, який формує фрагменти монодомінантних угруповань. До цього часу інших
місцезростань цього виду в Українських Карпатах не відмічалося. Центральна частина має
купинястий мікорорельєф і коричневий аспект травостою після пожежі. Тут переважають
чагарничково-сфагнові угруповання (Empetrum nigrum- Sphagnum subnitens, Vaccinium
uliginosum-Oxycoccus palustris-Sphagnum capillifolium, Andromeda polyfolia-Oxycoccus
palustris-Sphagnum subnitens) з переважанням у моховому ярусі одного з найрідкісніших
представників бріофлори України і Українських Карпат – Sphagnum subnitens, включеного до
«Червоної книги України» (2009) [10], а також звичайного на гірських болотах Європи і,
зокрема, Карпат - Sphagnum capillifolium. Дуже часто до сфагнового покриву домішкою
виступає Polytrichum strictum, Pleurosium schreberi. Сучасний стан рослинного покриву
болота у порівнянні з тим, що мав місце на прикінці 60-х років, згідно з даними Є М. Брадіс
та ін. [1], свідчить про те, що процеси сильватизації посилилися, особливо за рахунок
дрібнолистяних порід, чого не спостерігалося раніше. У моховому покриві майже зник
Sphagnum fuscum, а замінив його атлантичний вид - Sphagnum subnitens.
Болото Багно знаходиться у Вулканічних Карпатах теж у поясі букових лісів на висоті
840 м над р. м. (ок. с. Ільниця, Іршавський р-н). Його площа становить 15 га.
Природоохоронний статус: Пам’ятка природи загальнодержавного значення. Входить до
складу території НПП «Зачарованих край». Помилково згадується у літературі під назвою
Чорне багно (Природно-заповідний фонд..,, 2011), однак для уникнення помилок і аналогій з
однойменним попередньо охарактеризованим болотом на Свидовецькому масиві, необхідно
дотримуватися назви Багно, під якою воно було вперше описано В. І. Комендаром та С. С.
Фодором [4].
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Загрози: наявність меліоративних каналів, внаслідок чого відбуваються процеси олуговіння і
сильватизації.
Характеристика рослинного покриву. Детальна характеристика рослинності болота
була висвітлена автором раніше [8]. Болотна рослинність фрагментована рослинністю
торф’янистих лук з переважанням Molіnia caerulea і представлена піхвовопухівковосфагновими (Eriophorum vaginatum-Sphagnum capillifolium) (переважно північно-східна
частина болота) , чагарничково-сфагновими, а саме вересово-сфагновими (Calluna vulgarisAndromeda polypholia-Sphagnum capillifolium) (центральна, південно-західна і північнозахідна частини) та осоково-сфагновими (Carex echinata-Sphagnum cuspidatum) (переважно
східна та північно-східна частини болота) угрупованнями. Серед чагарничків з найвищим
проективним покриттям виступає Calluna vulgaris та Andromeda polifolia, місцями переважає
Vaccinium myrtillus, значно менше Empetrum nigrum. На південно-західному схилі болота
ростуть поодинокі Sorbus aucuparia, Betula verucosa. Серед бріофлори переважає Sphagnum
capillifolium та Polytrichum strictum. Вздовж каналів спостерігаються зарості Rynchospora
alba та представників роду Sphagnum. На північній межі болота, оточеній з одного боку
потоком Багновий, який тече на північний схід, а з іншого - лісом, панують їжачоосоковосфагнові, чорноосоково-гіпнові, здутоосоково-сфагнові угруповання з поодинокими
особинами Alnus incana, Sorbus aucuparia, Salix cinerea, Picea abies.
За останні десятиріччя на болоті прогресує процес луговіння за рахунок поширення
Molinia caerulea. У моховому ярусі повністю зник Sphagnum fuscum, а переважає Sphagnum
capillifolium.
Болото Синє озеро знаходиться у Вулканічних Карпатах теж у поясі букових лісів на
висоті 605 м над р. м. (ок. с. Синяк, Мукачівський р-н). Його площа становить 3,0 га.
Природоохоронний статус: Пам’ятка природи місцевого значення.Загрози: вирубування лісів
на оточуючих територіях Вулканічного хребта, падіння рівня води через тривалі літні
посухи, викликані зміною клімату
Характеристика рослинного покриву. Болото виникло шляхом заростання озера, яке, у
свою чергу, утворилося у кратері вулкана [6]. Воно оточене буковим лісом, а по самій
периферії -чагарниками - Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Corylus avellana, Rubus caesius та
дрібнолистяними видами дерев (Populus tremula, Betula verucosa). Це мезотрофне трав’яносфагнове болото з розрідженим ярусом Phragmites australis з проективним покриттям 20-30
%, 1,5-2,0 м заввишки і густим до 100 % проективного покриття моховим ярусом, у якому
переважає Sphagnum capillifolium. Зрідка на найменш обводнених місцях виражений ярус
низьких осок з Carex echinata, C. nigra, C. muricata. У центральній частині озера наявні
мочажини з поодинокими купинами, вкритими сфагновими мохами і низькорослими
особинами очерету.
За спостереженнями на пробних площинках, починаючи з 2006 року,
відбувається активне заростання болота чагарниками.

з периферії

Болото Глуханя розташоване на лівій терасі р. Теребля у Ґорґанах на висоті 630 м над
р. м. (ок. с. Негровець, Міжгірський р-н).Площа становить24 га. Природоохоронний статус:
Заказник загальнодержавного значення. Входить до складу НПП «Синевир». Загрози:
наявність меліоративних каналів, випасання худоби.
Характеристика рослинного покриву. Болото розділене на дві частини меліоративним
каналом: на північно-західну і південно-східну. По периферії болота переважає рослинність
торф’янистих лук з переважанням і співдомінуванням таких видів, як Molinia caerulea,
Juncus effusus. J. conglomeratus, Nardus stricta, Poa palustris та ін. На місцях посиленого
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випасу худоби сформувалися майже монодомінантні угруповання з пригніченим Carex
nigra. Ближче до апікальної частини болота, а найбільше у його північній частині, на
теперішній час сформувалися здутоосоково-сфагнові угруповання (Carex rostrata- Sphagnum
capillifolium ), пухирчастоосоковi (Carex vesicaria), пухівково-чорноосоково-сфагнові
(Eriophorum angustifolium-Carex nigra- Sphagnum capillifolium), чисто сфагнові з Sphagnum
magellanicum, а також ринхоспорово-сфагнові (Rhynchospora alba- Sphagnum capillifolium),
які за останні 7-9 років помітно розширили свої площі. Центральна частина болота
представлена піхвовопухівково-сфагновими (Eriophorum vaginatum-Andromeda polifoliaSphagnum capillifolium), водянково-сфагновими (Empetrum nigrum-Sphagnum magellanicum,
Empetrum nigrum-Sphagnum capillifolium), андромедово-сфагновими (Andromeda polifoliaSphagnum capillifolium), болотножуравлиново-сфагновими (Oxycoccus palustris-Carex
pauciflora- Sphagnum cuspidatum) угрупованнями. Серед сфагнів переважає Sphagnum
capillifolium, дещо рідше Sphagnum magellanicum, S. rubellum, S, cuspidatum. На болоті
зустрічаються особливо рідкісні види рослин Українських Карпат, включені до «Червоної
книги України» (2009) [10]: Carex pauciflora, Lycopodiella inundata, Scheuchzeria palustris.
За останні десітиріччя по периферії болота утворилася смуга мезо-евтрофної
рослинності, збільшилася площа мезотрофної рослинності за рахунок осоково-сфагнових та
ринхоспорово-сфагнових угруповань. Майже зник Sphagnum fuscum, а у моховому ярусі
домінують Sphagnum capillifolium, Polytrichum strictum
Болото Замшатка (Глуха млака) знаходиться у верхів’ї р. Чорна ріка – притоки р.
Теребля у Ґорґанах на висоті 830 м над р. м. (ок. с. Синевирська Поляна, Міжгірський р-н).
Площа становить 8 га. Природоохоронний статус: входить до складу НПП «Синевир».
Характеристика рослинного покриву. Серед усіх інших боліт воно найбільш заліснене і
належить до групи рідколісних боліт. По периферії зімкненість крон Picea abies становить
0,4-0,5, а висота стовбурів - 4-6 м. Найменш залісненою є центральна частина болота. На ній
поодинокими ростуть Picea abies, Sorbus aucuparia, Betula verucosa. Переважають
чагарничково-пухівково-сфагнові угруповання (Empetrum nigrum-Eriophorum vaginatumSphagnum fuscum, ). На купинах і пристовбурних частинах Picea abies домінує угруповання
Empetrum nigrum-Sphagnum fuscum, Oxycoccus palustris-Sphagnum fuscum. На ділянках з
зімкненістю крон ялини 0,4-0,5 спостерігається угруповання
Picea abies-Eriophorum
vaginatum-Oxycoccus palustris-Polytrichum strictum-Sphagnum fuscum, що є найпоширенішим.
Місцями співдомінують лише Oxycoccus palustris і Sphagnum magellanicum з поодинокими
особинами Trientalis europaea.
За останні десятиріччя на цьому болоті, як і на інших, посилилися процеси
сильватизації, проникнення лісових і лучних видів. Однак лише тут у моховому покриві
домінантом залишається Sphagnum fuscum. Динаміка рослинності болота Замшатка найбільш
близька до природньої. .
Заплавний комплекс Товар. Знаходиться на Закарпатській низовині у пониззі р. Тиса на
висоті 100 м над р. м. (ок. с. Дийдово, Берегівський р-н). Площа становить 145,0 га. Включає
три урочища: Товар, Міц і Став. Природоохоронний статус: Заказник місцевого значення.
Водно-болотне угіддя є найбільшим за площею на низовині і має велике значення для
підтримання гідрологічного режиму усієї низовини та підтримання колообігу вологи у
верхів’ї р. Тиса. Воно цінне і з точки зору охорони водоплавних птахів.
Загрози: засмічення, надмірне коливання рівня води через тривалі літні посухи.
Характеристика рослинного покриву. Заболочене заплавне озеро, з рослинністю
евтрофного типу, де переважають угруповання утворені представниками гігрофільного
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високотрав’я, такими, як Typha latifolia, T. Angustifolia, Scirpus lacustris, Carex pseudocyperus.
C. acutiformis та іншими видами. Фітоценотичну значущість складають прибережно-водні
угруповання з участю Carex bohemica, а також Scirpus supinus, для яких це єдине відоме
місцезростання в Українських Карпатах. Серед угруповань водної рослинності рідкісними є
фітоценози з участю Utricularia australis, Salvinia natans, Eleocharis carniolica, що включені
до «Червоної книги України» (2009) [10] та до міжнародних червоних списків.
Озеро Герешаска. Знаходиться на Свидовецькому хребті на висоті 1750 м над р. м.
(Рахівський р-н). Площа: 1,2 га. Природоохоронний статус: Заказник місцевого значення.
Загрози: надмірне рекреаційне навантаження, ймовірне падіння рівня через літні посухи.
Христика рослинного покриву. З південно-східної і західної частин берега озеро
заростає характерними для високогірних озер осоково-сфагновими угрупованнями (Carex
rostrata-Sphagnum cuspidatum, Carex echinata-Sphagnum fallax), а ближче до центральної
частини озера – ососковими і комишовими угрупованнями з Scirpus lacustris, Carex rostrata
[5,11]. Найбільшу фітоценотичну значущість складають водні угруповання рідкісного виду
Potamogeton alpinus, включених до «Зеленої книги України» (2009), наявність яких була
підтверджена нами у 2006 році.
Таким чином, тенденції змін рослинності боліт і водойм, що відбулися як під впливом
антропогенного навантаження, так і змін клімату у регіоні, а також вагома гідрологічна роль
цих екосистем у верхів’ї водозбору р. Тиса, свідчать, зокрема, про необхідність посилення
природоохоронного режиму і відповідно, надання їм статусу Рамсарських угідь.
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ФІТОІНДИКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГРУПОВАНЬ БОЛОТНОЇ
РОСЛИННОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ.
Хом’як І.В., Хом’як Д.І.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ecosystem_lab@ukr.net
У публікації розглядаються проблеми та результати застосування фітоіндикації для
характеристики водно-болотних угідь Центрального Полісся. Крім класичних
фітоіндикаційних характеристик абіотичних факторів подаються параметри антропогенного
впливу та динамічні показники союзів болотної рослинності.
Основою екологічної характеристики будь-якого природного об’єкту є аналіз
складників його середовища (екологічних факторів). Існує два підходи до встановлення їхніх
параметрів: інструментальний та фітоіндикаційний. Перший виглядає простішим через те,
що не вимагає спеціальної геоботанічної підготовки. Другий потребує знань геоботаніки,
вміння візуально визначати види більшості рослин, володіти достатнім досвідом та інтуїцією
для виокремлення однорідної ділянки опису та інше. Водночас, перший підхід є вартісним,
незручним під час тривалих маршрутно-експедиційних досліджень, вузькоспеціалізованим (
Дідух, Плюта, 1994; Хом’як, 2012).
Фітоіндикаційний метод, незважаючи на майже сторічну історію розвитку, ще не
розкрив і малої частини свого потенціалу. Він не потребує дорогих інструментів, несе в собі
потенціал відтермінованого визначення (за геоботанічними описами) необмеженої кількості
параметрів. Результати останніх досліджень фітоіндикаційних методів вказують на
можливість визначення не лише показників чинників середовища, в тому числі
антропогенних, а й динаміки, і можливо, енергетики екосистем. Таким чином фітоіндикація є
зручним, досконалим способом дослідження біосистем за допомогою аналізу геоботанічних
описів, як універсальних та багатофункціональних носіїв інформації( Дідух, Плюта, 1994;
Хом’як, 2012).
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Лабораторія екосистемологічного
моніторингу стану довкілля Житомирського державного університету ім. Івана
Франка,створена в 2007 році, розробляє декілька перспективних напрямів фітоіндикації,
розширюючи діапазон досліджуваних вимірів об’єктів. Основними, на сьогодні, розробками
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є визначення степені природної трансформації (показника саморозвитку надорганізмової
біосистеми) та степені антропогенної трансформації (в тому числі гемеробії систем) (Дідух,
Хом’як, 2007; Хом’як, Бурлака, Мустіпака, 2012; Хом’як, 2012 Хом’як, Якименко, 2012). За
сприяння відділу екології та геоботаніки Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН
України було створено базу даних, яка дозволяє встановлювати 14 параметрів систем. Серед
них 7 едафічних показників (багаторічний режим зволоження (HD), змінність зволоження
(FH), кислотність (RC), сольовий режим (SL), вміст карбонатів (CA), вміст доступного
нітрогену (NT), аерацію едафотопу (AE)); 5 кліматичних (терморежим (TM), омборежим
(OM), континентальність (KN), кріорежим (CR), освітленість (LC) ); антропогенний
(показник рівня антропогенної трансформації рівний показнику гемеробії (HE)); динамічний
(степінь природної трансформації (ST)) ( Дідух, Плюта, 1994; Екофлора… 2000; Хом’як,
2012).
За п’ять років в лабораторії накопичено велику кількість геоботанічних описів, із них
294 описи ділянок типових боліт. Для обробки та аналізу описів нами розроблено пакет
програмного забезпечення Simagrl (Хом’як, Хом’як, 2012). Пакет складається із кількох
програм із збереження та аналізу геоботанічних описів та фітоценотичних таблиць.
Основною аналітичною програмою є система фітоіндикаційного аналізу. Саме за допомогою
даних про середовище та структурні характеристики екосистем будується подальший їхній
аналіз та складаються природоохоронні чи господарські прогнози.
Геоботанічні описи створені за стандартною методикою. На описових ділянках 10х10
м для трав’янистої рослинності та 25х25 м для лісової й чагарникової з урахуванням
видимих меж природних фітоценозів. Рослинність, розміщену у вигляді вузьких смуг
(описано на ділянках довжиною 10-15 м.) (Миркин, Наумова, Соломещ, 2001). Під час
камеральної обробки даних здійснено класифікацію рослинних угруповань за принципами
флористичної класифікації рослинності Браун-Бланке (Westhoff, Maarel, 1973).
За допомогою програми Simagrl здійснено перетворення масиву описів. Наступний
крок – розділення цього масиву на класи за дедуктивним принципом на основі блоків
діагностичних видів. Кожен клас поділено на фітоценони, як елементарні однорідні одиниці.
Шляхом вертикальних і горизонтальних перестановок у фітоценотичній таблиці були
сформовані ієрархічні блоки діагностичних видів за існуючими літературними даними, що
містяться в продромусах рослинності, було встановлено ранг і належність фітоценозів.
Елементарні фітоценони, що увійшли до синтаксонів рангу асоціацій, при потребі виділялися
у варіанти. У випадку, коли фітоценон неможливо було віднести до певного синтаксону,
виділялися угрупування, що визначалися, як безрангові. У фітоценотичних таблицях блоки
діагностичних видів розміщувались ієрархічно знизу вгору і справа наліво. За умови, якщо
діагностичні види вищих синтаксонів були диференціюючими для нижчих рангів, то їх
переносили у блоки останніх (Хом’як, Хом’як, 2012).
Для визначення синтаксонів і їх порівняння використано літературні зведення та
характеристики, Поліського заповідника, проектованого Коростишівського національного
природного парку та Українського Полісся. Особливу увагу приділено публікаціям із
синтаксономії водної та болотної рослинності Д.В. Дубини (2003). У випадку виявлення на
території кряжу не описаних раніше в Україні синтаксонів, застосовувалися продромуси і
публікації з інших країн Європи (Matuszkiewicz, 2001).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Синтаксономічна структура
боліт Центрального Полісся, описи яких наявні в базі даних лабораторії ЕМСД, включає в
себе 4 класи, 9 порядків, 10 союзів, 29 асоціацій та без рангових угруповання. До боліт ми
відносимо лише наведені нижче в синтаксономічній схемі класи, тому сюди не потрапляють
заболочені вільхові (ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. R.Tx 1943) й соснові ліси (VACCINIOPICEETEA Br.-Bl. 1939), нітрофіковані прибережні угруповання (BIDENTETEA TRIPARTITI
R.Tx. Lohm. et Prsg 1950), заболочені луки (Molinetalia Pawlowski 1928) та водна рослинність
екотону боліт і водойм (LEMNETEA R.Tx 1955, POTAMETEA Klika in Klika et Novak 1941,
UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS Den Hartog et Segal 1964 em Pietsch 1965).
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Синтаксономічна схема боліт регіону виглядає наступним чином:
PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941: Phragmitetalia Koch
1926, Phragmition Koch 1926: Typhetum angustifoliae Soó 1927, Typhetum latifoliae Soó 1928,
Phragmitetum australis Schmale 1939, Glycerietum maximae Hueck 1931; Equisetetum fluiviatilis
Steffen 1931. Magnocaricetalia Pignatti 1953, Caricion gracilis Bal.-Tul 1963: Caricetum acutae Tx
1936, Caricetum vesicariae Br.-Bl. Et Denis 1926 Caricetum ripariae Soó 1928; Magnocaricion
Koch 1926: Iridetum pseudacori Eggler 1933, Caricetum acutiformis Sauer 1937; Caricetum
rostratae Rübel 1912. Oenathetalia aquaticae Hejny in Kopecke et Hejny 1956, Oenanthion
aquaticae Hejny 1959: Sagittario-Sparganietum emersi R.Tx 1953; Nasturtio-Glycerietalia Pignatti
1953, Sparganio-Glycerion fluitans Br.-Bl et Siss in Boer 1942: Sparganietum emersi Roli 1938,
Glycerietum fluitantis Wilczek 1935, Eleocharitetum palustris Shánnicov 1919.
SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE R.Tx 1937: Scheuchzerietalia palustris Nordh
1937, Caricion lasiocarpae Venden Bergh. ap.Lebrun et all. 1949: Caricetum lasiocarpae Koch
1926; Carici-Menyanthetum Soó 1955, Rhynchosporion albae Koch 1926: Caricetum limosae Br.Bl 1928; Calletum palustris Osvald 1923 Sphagno-Phragmitetum Passarge 1999, com. Comarum
palustre, Caricetalia nigrae Koch 1926, Caricion nigrae Koch 1926: Caricetum nigrae Koch 1926.
com. Carex nigra-Polytrichum commune.
OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl et R.Tx 1943: Sphagnetalia magellanici Moore 1964,
Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933: Sphagnetum magellanici Kästner et Flössner
1933, Sphagnetum fusci Luquet 1926, Eriophoro vaginati-Sphagnetum fallax Hueck 1928;
Vaсcinietalia uliginosi R.Tx 1925, Ledo-Pinion R.Tx 1925: Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris
Hueck 1925, Ledo-Pinetum R.Tx 1925.
ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et R.Tx 1965: Nanocyperetalia Klika 1935,
Nanociperion Koch en Libert 1932: Juncetum bufonii Felföldy 1942.
Опираючись на кількість синтаксономічних одиниць на різних рівнях в схемі регіону,
фітоіндикаційний аналіз в межах цієї публікації пропонуємо на рівні союзу рослинних
угруповань (табл. 1). Такі статистичні показники як максимальні, мінімальні та середні
значення вказують на досить широку амплітуду даних. Це означає, що під болотами ми
розуміємо екотонні між водоймами та суходолом екосистеми, із пристосованою до існування
лише в таких умовах біотою.
Водночас, через відмінності в ряді показників кількох диференціальних факторів
(вологість, сольовий режим, степінь природної трансформації ) можемо чітко виділяти
основні екологічні групи. Наприклад, за ознаками цих факторів можна виділити евтрофні
(низові) болота із рослинністю класу PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA, мезотрофні
(перехідні) – SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE, оліготрофні (верхові) – OXYCOCCOSPHAGNETEA, літоралі (ISOËTO-NANOJUNCETEA)( Бачурина. 1964; Боч, Мазинг, 1979;
Брадіс, 1969; Брадіс, Бачурина, 1969). На відміну від інших синтаксонів у системі Браун
Бланке екологічна та домінантна класифікація рослинності добре корелює із структурною (за
типом відкладання торфу) (Андриенко, Шеляг-Сосонко, 1983).
Інші показники добре корелюють із диференціальними. Так із зниженням трофності
зменшуються величини змінності вологості, кислотності, вологості, вмісту карбонатів,
терморежиму, кріорежиму, степені антропогенної трансформації. Водночас зростає показник
природної трансформації.
За величиною вологості (рис. 1) можна вибудувати ряд союзів угруповань:
Nanociperion → Ledo-Pinion → Caricion nigrae → Sphagnion magellanici → Caricion
lasiocarpae → Rhynchosporion → Caricion gracilis → Sparganio-Glycerion fluitans →
Phragmition → Oenanthion aquaticae. У цьому ряду ми не можемо спостерігати чіткого
переходу від літоралей до оліготрофних боліт, і далі до мезотрофних і евтрофних. Причина в
тому, що залежно від сольового режиму вектори розвитку боліт можуть змінюватися. Тому
різні за своїми структурними особливостями болотні угруповання можуть мати різні
гідрологічні режими.
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рослинності Центрального Полісся
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Рис.1. Графік середніх значень показників вологості (HD)
На відміну від попереднього випадку, за сольовим режимом, ми маємо логічний ряд
збільшення показників трофності (SL): Ledo-Pinion → Sphagnion magellanici → Caricion
lasiocarpae → Rhynchosporion → Caricion nigrae→ Oenanthion aquaticae → Caricion gracilis
→ Nanociperion → Sparganio-Glycerion fluitans→ Phragmition. Отже сольовий режим для
болотних угруповань є основним фактором диференціації.

Рис.2 Графік середніх значень показників сольового режиму (SL)
Формування рівня трофності є процесом поєднання зовнішніх і внутрішніх чинників.
Серед зовнішніх чинників провідна роль належить вимиванню солей із гірських порід в
результаті дії водяної ерозії. Також неабияку роль відіграють антропогенний чинник
(забруднення промисловими і побутовими викидами) та акумуляція в болотистих
пониженнях рельєфу листового опаду із прибережної рослинності (Балашев, Андриенко,
Кузьмичев, Григора, 1982). Внутрішні зміни залежать від виду детриту, який формується в
болотах. Якщо він містить переважно відмерлі рештки сфагнових мохів, то трофність
планомірно знижуватиметься (Брадіс, Кузьмичов, Андрієнко, Батячов, 1973). Якщо частка
торфу у відкладеннях не значна, то трофність зростатиме до певного рівня. Перевищення
ефтрофного рівня сольового режиму можливе лише в умовах високої континентальності,
низької кількості опадів та не стічного режиму (Андриенко, 1988).
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Вищеназвані зміни добре характеризує крива динаміки. За її показниками
вибудовується ряд: Nanociperion → Sparganio-Glycerion fluitans → Phragmition → Caricion
gracilis → Rhynchosporion → Caricion lasiocarpae → Sphagnion magellanici → Oenanthion
aquaticae → Caricion nigrae → Ledo-Pinion.

Рис. 3 Графік середніх значень показників степені природної трансформації (ST).
За допомогою ординаційного аналізу нами встановлено залежність серед основних
диференційних факторів (рис. 4-6). Між показниками багаторічного режиму вологості та
степенем природної трансформації спостерігається пряма лінійна залежність із коефіцієнтом
кореляції 0,298 та достовірністю апроксимації 0,09 (рис. 4). Отже, спостерігається
закономірне зниження трофності під час зниження рівня вологості (Миркин, Наумова,
Соломещ, 2001).

Рис. 4. Залежність між показниками вологості та сольового режиму.
Між показником вологості та степенем природної трансформації спостерігається
обернена лінійна залежність. Для всієї сукупності боліт ординаційні показники досить
невисокі: коефіцієнт кореляції 0,35 та достовірність апроксимації 0,12. Така явище говорить,
що існує тенденція до поступового зниження режиму зволоження під час саморозвитку
боліт.
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Рис. 5. Залежність між показниками вологості та степенем природної трансформації.
Зв'язок між показником сольового режиму і степенем трансформації демонструє ще
більш чітку обернену лінійну залежність (коефіцієнт кореляції – 0,62; достовірність
апроксимації – 0,38). Таке явище є класичним способом реалізації сукцесійних процесів для
болотних угруповань (Миркин, Наумова, Соломещ, 2001). Величини статистичних
параметрів для взаємозв’язку між диференціальними показниками вказують на можливі різні
шляхи саморозвитку боліт. Один із них, домінуючий, через зниження трофності із
утворенням оліготрофних боліт. Інший – без значної зміни трофності із переходом до лук,
лісів чи чагарників.

Рис. 6. Залежність між показниками сольового режиму та степенем природної
трансформації.
Закономірності диференціації болотних угруповань проявляються не лише через дію
основних факторів (вологості, сольового режиму, степені природної трансформації). Добре
видно розподіл рослинних угруповань, якщо врахувати всі чотирнадцять параметрів
фітоіндикаційного аналіз програми Simagrl. Застосувавши кластерний аналіз ми отримали
розподіл угруповань окремих союзів рослинності, що відповідає їхній належності до вищих
синтаксономіних одиниць (класів).
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На рівні кластерів першого порядку від загальної групи відділяється союз
Nanociperion класу ISOËTO-NANOJUNCETEA. Його належність до боліт дійсно досить
умовна, тому що він формується не лише в літоральних прибережних ділянках а й
тимчасових калюжах, що піддаються значної рекреаційному навантаженню.

Nanociperion
Phragmition
Caricion gracilis
Sparganio-Glycerion fluitans
Oenanthion aquaticae
Rhynchosporion
Caricion nigrae
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Рис. 7. Дендрограма розподілу угруповань болотної рослинності
Серед кластерів ІІ порядку утворюються дві групи. У першу входять союзи евтрофних
боліт та прибережно-водної рослинності класу PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA. Друга
група на рівні кластерів третього порядку розділяються на групи класів оліготрофних
(OXYCOCCO-SPHAGNETEA) та евтрофних (SCHEUCHZERIO-CARICETEA) боліт. Серед
останніх спорідненими є союзи Caricion nigrae та Rhynchosporion.
У союзів класу PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA на рівні кластерів ІІІ порядку
відділяється союз Oenanthion aquaticae. Союзи Caricion gracilis та Sparganio-Glycerion
fluitans демонструють значне спорідненість
ВИСНОВКИ
Згідно із результатами фітоіндикаційних досліджень до болотних угруповань
відносяться досить різноманітні групи за показниками факторів середовища. Серед всієї
множини досліджуваних факторів провідну роль у диференціації рослинності відіграють
сольовий режим, степінь природної трансформації та режим вологості. Розподіл боліт за
цими чинниками відповідає класичному підходу класифікації за типом відкладання торфу.
Кореляція показників провідних факторів диференціації вказує на їхні узгоджені
зміни під час процесу природного саморозвитку болотних угруповань.
Кластерний аналіз за 14 показниками демонструє розподіл союзів болотної
рослинності у відповідності до їхньої синтаксономічної приналежності, що вказує на
доцільність використання фітоіндикації під час вивчення екології боліт.
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Динамічні зміни показників екологічних факторів для болотних угруповань можуть
стати передумовою для прогнозування глобальних кліматичних змін. З цією метою
планується піддати фітоіндикаційному аналізу збережені із початку ХХ століття описи боліт
та порівняти їх із сучасними.
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ВОДОРОСТІ БОЛІТ
ВОЛИНСЬКОГО ТА ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
Царенко П.М., Коніщук М.О., Капустін Д.О.
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділ фікології
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Проаналізовано видове різноманіття водоростей боліт західних регіонів зони мішаних
лісів України. Охарактеризовано багатство та таксономічну структуру виявленого видового
складу водоростей різних типів боліт Національного природного парку «Припять-Стохід» та
Поліського природного заповідника. Відзначені адаптаційні особливості водоростей до умов
зростання в болотах.
Водорості – постійний компонент біоти болотних екосистем, але вивчення їхнього
різноманіття, приуроченості до окремих типів боліт та значущості для кожного із них
залишається маловивченим на території України і інших країн до цих пір. Альгофлористичні
роботи та деякі цілеспрямовані дослідження щодо пізнання водоростей боліт та заболочених
територій України розпочаті з кінця Х1Х ст. (Рябинин, 1887; Алексенко, 1887, 1890, 1892;
Хмелевский, 1889) та значно розширені в середині минулого століття (Ernest, 1938;
Матвиенко, 1938, 1941, 1950; Топачевський, 1946, 1947; Раєвська, 1950; Кондратьєва, 1956) і
узагальнені та проаналізовані Г.М. Паламар (1953, 1954 а, б, 1956 а, б, 1957, 1960). За
результатами цих робіт здобуті відомості переважно флористичного чи хорологічного
характеру щодо наявності певних видів у болотах, загальної характеристики «альгофлори»
боліт як певної території і лише як виняток – закономірності розподілу водоростей на болоті,
інколи певного, чітко встановленого типу. Г.М. Паламар вперше надала порівняльний
матеріал та попередній аналіз щодо подібності різних екологічних угруповань конкретних
типів боліт Українського Полісся, відзначила індикаторність альгоугруповань та визначила
специфіку їхнього видового складу. Подальші дослідження (Парахонська, Мошкова, 1975;
Мошкова, Балашев, 1983; Царенко, 1984, 1988; Юнгер, 1985, 1987 а, б; Райда, 2005; Швед,
2006; Коніщук, 2009, 2010; Капустін, 2012) доповнили хоролого-таксономічні особливості
видового складу окремих груп водоростей, їх різноманіття та поширення і розподілу на
певних територіях. Нинішній етап вивчення водоростей боліт охоплює пізнання видового
різноманіття і особливостей таксономічного складу, а також закономірностей зростання та
адаптації цих організмів, їхньої приуроченості до типів боліт та виявлення індикаторних
альгоугруповань і характерних видів.
Проведені нами дослідження охоплюють територію Волинського та Житомирського
Полісся і зосереджені на вивченні різноманіття водоростей боліт об’єктів природнозаповідного фонду України, зокрема Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» та
Поліського природного заповідника.
За критико-таксономічним аналізом видового складу водоростей боліт та заболочених
ділянок Волинського Полісся відзначено 319 видів, представлених 374 внутрішньовидовими
таксонами (вн.т.). Це видове різноманіття належить до 8 відділів (Cyanoprokaryota,
Euglenophyta, Chrysophyta, Xantophyta, Bacillariophyta, Dinophyta, Chlorophyta і Streptophyta),
15 класів, 40 порядків, 63 родин та 123 родів.
Домінуючий комплекс таксономічних груп водоростей за видовим складом формують
представники відділів Streptophyta − 84 види (99 вн.т.) (26,5 % від загальної кількості
водоростей боліт), Chlorophyta − 82 види (95 вн.т.) (25,4 %) та Cyanoprokaryota − 62 види (74
вн.т.) (19,8 %). Видове різноманіття відділів Bacillariophyta та Euglenophyta значно нижче та
досягає близько 40 видів − 39 видів (47 вн.т.) (10,4 %) та 32 види (38 вн.т.) (8,6 %)
відповідно. Незначні показники багатства діатомових водоростей у болотах Волинського
Полісся пов’язані, очевидно, із відсутністю цілеспрямованого вивчення цієї групи організмів
цього типу водойм. Для віділів Chrysophyta, Xantophyta і Dinophyta відмічено 3-11 видів
водоростей.
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Основу альгофлори боліт Волинського Полісся складають представники десмідіальних
(порядок Desmidiales, клас Zygnematophyceae, відділ Streptophyta) − 78 видів (92 вн.т.) (24,6
% від загального видового складу водоростей боліт) та едогоніальних водоростей (порядок
Oedogoniales, клас Chlorophyceae, відділ Chlorophyta) − 41 вид (52 вн.т.) (13,9 %). Високе
різноманіття едогонієвих водоростей обумовлене вірогідно детальністю вивчення цієї групи
водоростей саме у болотах Волинського Полісся (Юнгер, 1987).
Провідними родами за видовим багатством серед боліт Волинського Полісся є
представники зелених, стрептофівих, синьозелених, евгленових та діатомових водоростей –
Oedogonium Link − 30 видів (38 вн.т.), Cosmarium Corda ex Ralfs − 15 видів (19 вн.т.),
Pinnularia Ehrenb. − 11 видів (14 вн.т.), Bulbochaete C. Agardh − 11 видів (14 вн.т.),
Trachelomonas Ehrenb.− 10 видів (13 вн.т.), Micrasterias C. Agardh ex Ralfs − 9 видів (13 вн.т.),
Anabaena Bory ex Bornet et Flahault − 8 видів (12 вн.т.), Staurastrum Meyen emend. Pal.-Mordv.
− 9 видів (12 вн.т.), Euastrum Ehrenb. ex Ralfs − 10 видів (11 вн.т.) і Closterium Nitzsch ex Ralfs
− 10 видів.
Серед відзначених водоростей 115 видів (149 вн.т.) (38,4 % від загальної кількості)
характерні виключно для болотних екосистем, решта видів відзначена також в інших типах
водойм (озерах, ставках, каналах тощо) Волинського Полісся.
Відзначено нерівномірний розподіл водоростей за типами боліт та рослинними
угрупованнями. Найвище видове різноманіття водоростей характерно для евтрофних боліт,
найнижче − для оліготрофних боліт, а рівень мезотрофних боліт − займає проміжне місце,
що є типовим для боліт Полісся (Паламар, 1954).
Серед видового різноманіття водоростей боліт та заболочених ділянок НПП «Прип’ятьСтохід» виявлено шість рідкісних і регіонально-рідкісних видів та внутрішньовидових
таксонів водоростей: Cyanoprokaryota − Cyanodictyon reticulatum (Lemmerman.) Geitler;
Xanthophyta − Characiopsis sphagnicola Pascher, Ch. sublinearis Pascher, Vaucheria sessilis var.
clavata (G.A. Klebs) Heering; Chrysophyta − Lagynion scherffelii Pascher; Dinophyta − Ceratium
carolinianum (Bailey) Jörg. Вперше для альгофлори Українського Полісся виявлені
Cyanodictyon reticulatum (Lemmerm.) Geitler та Ceratium carolinianum (Bailey) Jörg. Крім того,
відзначено рідкісний для України вид – Cyanosarcina burmensis (Skuja) Kováčik
(Cyanoprokaryota), що загалом засвідчує специфіку видового складу та різноманіття
водоростей цього типу водойм, а також його своєрідність.
Різноманіття водоростей екосистем боліт та заболочених ділянок Житомирського
Полісся становить 335 видів (346 вн. такс.) водоростей з 12 відділів. Найбільшим
різноманіттям відзначається відділ Chlorophyta – 124 види (131 вн. такс.). Ядро
таксономічного спектру формують відділи Chlorophyta, Streptophyta, Euglenophyta,
Cyanoprokaryota та Bacillariophyta, що разом об’єднують 89,5% видового складу. У
заболочених водоймах переважають Chlorophyta та Euglenophyta, а дещо менший внесок
Streptophyta, проте, Desmidiaceae посідає перше місце у спектрі родин, що є характерним для
цього типу водойм.
Найбільш звичними видами у заболочених водоймах є Binuclearia tectorum (Kütz.)
Beger, Frustulia krammeri Lange-Bert. et D. Metzeltin, Frustulia saxonica Rabenh., Gonyostomum
semen, Hapalosiphon fontinalis (C. Agardh) Bornet emend. Elenkin, види родів Microspora
Thuret, Microthamnion Nägeli, Netrium digitus, Rhabdomonas costata (Korschikov) E.G. Pringsh.,
Synura sphagnicola (Korschikov) Korschikov та ін. (Парахонська, Мошкова, 1975; Мошкова,
Балашев, 1983; Капустін, 2012). У заболочених ділянках Поліського заповідника виявлено
один рід та три види що є новими для флори України (Капустін, 2012).
Водорості різним чином адаптуються до несприятливих умов, зокрема до обмеженої
кількості поживних речовин в оліготрофних болотах. За цих умов для представників різних
груп водоростей властиве формування навколо клітин значної кількості слизу. Ця
особливість пояснюється можливістю додаткового захоплення поживних речовин з води
(Coesel, 1994). Крім того, преставники окремих груп водоростей продукують специфічні
утворення чи морфотипи організму. Зокрема, золотисті водорості переносять несприятливі
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умови шляхом утворення кремнієвих стоматоцист, морфотип одного з яких трапляється у
заболочених водоймах Поліського заповідника та належить Ochromonas magnifica Cronberg
et Laugaste – новому виду для флори України.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ
ЕКОСИСТЕМ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ
Шкуратов О.І.
Інститут агроекології і природокористування НААН
Shkuratov@nas.gov.ua
Загальновизнаною є цінність водно-болотних угідь, до яких належать Молочний
лиман. Це цінні ландшафти, що відіграють визначну роль у регулюванні водного режиму і
стабілізації клімату. Молочний лиман відіграє значну роль в збереженні біорізноманіття риб,
у відтворенні популяцій піленгасу, глоси та інших видів (бички, керченський оселедець
тощо) в Азовському басейні, тобто є нерестовищем багатьох цінних промислових видів риб,
а також нагульною водоймою для деяких з них. Це місце гніздування та відпочинку під час
міграції цінних та рідкісних видів птахів. Як правило – це рекреаційні території, які мають
лікувальні властивості. Для збалансованого розвитку прибережний територій, надзвичайно
важливо, щоб ці об’єкти збереглися у природному стані.
Молочний лиман, як і інші водойми лиманного типу північного Причорномор'я та
Приазов'я, утворився в четвертинний період в результаті епейрогенічного опускання
узбережжя. Потім, в зв'язку з поступовим обмілінням річки Молочної, внаслідок спільної
діяльності пануючих тут східних та південно-східних вітрів, морських течій та
акумулятивної діяльності моря, в частині, що з'єднувала лиман з морем, поступово почав
формуватись піщано-черепашковий пересип, що відокремив лиман від моря. Багато
аргументів свідчать, що це відбулось наприкінці XX століття [3]. Історичний аналіз
існування Молочного лиману показує, що з моменту утворення і до середини XX ст. для цієї
водойми були характерні два стани: відкритий - затока Азовського моря та закритий замкнене солоне озеро. Відповідно для кожного з названих станів була характерна своя
специфіка гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів. М.А. Алексєєв [1, 2]
після багаторічних досліджень лиману вказує, що головне значення для його водообміну
мають чотири фактори: надходження в лиман морської води; інтенсивність випаровування з
водної поверхні; зливові стоки в акваторію з його берегів; надходження прісної води з малих
степових річок і в першу чергу з р. Молочної. Важливу роль при цьому також відіграють
нагінні та згінні вітри. Враховуючи позитивний вплив надходження морської води в лиман
на життєві процеси останнього, у 1940 році фахівцями-гідробіологами була обґрунтована
пропозиція про доцільність здійснення постійного штучного сполучення лиману з морем.
Але реалізувати цю пропозицію довелося в 1943 році під час воєнних дій - в результаті серії
вибухів виникло глибоке порушення пересипу. Протока, що утворилася, була сильно
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розмита під час осінніх штормів. Вона виявилась більш тривалою за інші і проіснувала
близько 30-ти років без додаткового розчищення. Саме після утворення протоки лиман
вступає в нову фазу свого існування – стає напіввідкритою водоймою. Зв'язок з морем у
вказаний період здійснювався нормально функціонуючою протокою з достатнім
водообміном.
Починаючи з 1965 року, гідрологічна та гідрохімічна ситуація дещо погіршується. В
цей час відбувається поступове замулення «Степанівського гирла» і значне обміління
основної протоки. Однак замість розчищення старої протоки був створений проект запускнообловної споруди з побудовою нової протоки та штучним закриттям раніше існуючої. Під
час будівництва цієї споруди протягом 1972 року лиман був ізольований від моря. Це
призвело до істотних змін в гідрохімічному режимі водойми [1]. Після пуску нової протоки в
експлуатацію відбулась деяка стабілізація гідрологічного та гідробіологічного режимів. Але
місце і спрямованість нової протоки були обрані невдало. У зв'язку з чим з моменту
спорудження і до теперішнього часу вона піддавалася інтенсивному занесенню піском та
мулом, а головне знаходиться в цілковитій залежності від гідромеліоративних заходів.
Починаючи з 1996 року лиман все частіше стає замкненою водоймою з тенденцією
повернення до стану 1939 року, коли йому були притаманні саме такі ознаки. Дедалі частіше
спостерігається повна ізоляція водойми від моря на значний період часу. Збільшується
нестабільність процесів, що відбуваються в екосистемі, значно коливається гідронімічний
режим, змінюється видовий склад гідробіонтів. У ході дослідження Мелітопольських
науковців було встановлено що, недостатня потужність функціонування протоки, інтенсивне
випаровування і мінімальний приплив прісних вод у визначені історик-ні періоди викликали
значне падіння рівня води, пересихання, а взимку навіть промерзання водойми. Порушення
гідрологічного і гідрохімічного режимів викликає негативні наслідки гідробіологічного
характеру. Знижуються показники біомаси кормової бази, внаслідок чого відбувається
фізіологічне ослаблення організму риб, що приводить до їх замору.
В зв'язку з тим, що лиман природно перейшов в останню фазу свого існування (солоне
озеро, болото), то відсутність будь-яких робіт по з'єднанню з морем в короткий проміжок
часу призведе до його екологічного "відмирання". До мінімуму скоротиться біота і він стане
місцем до добування солі. Україна втратить водно-болотне угіддя міжнародного значення,
нерестовища цінних видів риб. Водойма стане непридатною для відпочинку та оздоровлення
населення. Підсумовуючи вище викладене, слід констатувати факт довготривалої
різнопланової реконструкції екосистеми лиману. Для збереження екосистеми лиману у
функціонально активному стані необхідне забезпечення його постійного зв'язку з Азовським
морем.
Питання, щодо відновлення екосистеми Молочного лиману назріло давно. Підґрунтям
є нормативно-правова база: міжнародне і національне екологічне законодавство (міжнародні
Конвенції: Рамсарська, Бухарестська, Бернська, Орхуська; Закони України “Про охорону
навколишнього природного середовища”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів;
“Загальнодержавної програми створення екологічної мережі до 2010 року”, «Водний кодекс,
інші), які передбачають збереження існуючих і відновлення порушених екосистем,
раціональне і збалансоване використання природних ресурсів.
Ландшафтна структура узбережжя Молочного лиману визначається розташуванням
на території Присивасько-Приазовського низинного степу сухостепової підзони і
сформованістю п’яти видів ландшафтних місцевостей (місцевості річкових терас, заплавні
місцевості, приморські абразійні місцевості уздовж обривистих лиманських берегів,
приморські абразійні галогенні місцевості уздовж лівого берега лиману, місцевості
приморських берегових галогенних рівнин), де представлені різноманітні біотопи, як
характерні для зональних умов, так і унікальні за азональними факторами. Це визначило
природоохоронний статус значної їх більшості і появу ще в 1970-80-х роках об’єктів
природно-заповідного фонду: гідрологічний заказник державного значення «Молочний
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лиман», ландшафтний заказник місцевого значення «Степанівська коса» та декілька дрібних
ботанічних заказників місцевого значення. Названі об’єкти ПЗФ не мають власних штатів,
природоохоронні зобов’язання покладені на ограни місцевої влади та агро-риболовецьке
ТОВ «Сини моря – Мотор Січ» [4].
Так згідно з Постановою Ради Міністрів Української РСР №500 від 28 жовтня 1974 р.
«Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР» було створено
заказник «Молочний лиман» який було передано у відання Рибоколгоспу «Сини моря»
правонаступником якого є агро-риболовецьке ТОВ «Сини моря – Мотор Січ». Ратифікація
Україною Рамсарської конвенції (995_031 ) (Закон Верховної Ради України від 29.10.96 р. N
437/96-ВР) та включення Молочного лиману до "Переліку водно-болотних угідь, що мають
міжнародне значення, головним чином, як місця оселення водоплавних птахів" (постанова
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1995 р. N 935 ( 935-95-п ) обумовлює
необхідність розробки спеціального режиму охорони та використання природних ресурсів
лиману, в тому числі водних живих ресурсів, який би дозволив максимально знизити
антропогенний вплив на цю територію. Що аж ніяк не в’яжеться з охороною приватною
структурою. Тому указом президента України «Про створення Приазовського національного
природного парку» Молочний лиман відійшов у відання даного парку. Таким чином, виникає
правова колізія з однієї сторони приватна структура з іншої природний парк.
Вирішення даного питання є термінове прийняття постанови КМУ згідно якої
Молочний лиман передає у відання Приазовського національного природного парку з
визначення меж заказника у натурі і видачею земельного акта. Межі заказника переносяться
в натуру з встановленням необхідних державних інформаційно-охоронних знаків
затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних
органів Державного агентства земельних ресурсів України на місцях. Охорона заказника
покладалась би на Парк, що забезпечує дотримання режиму його охорони та збереження.
Парк відповідав би за підтримку діючого гирла лиману в проектних позначках (водообмін
між Азовським морем і лиманом) та проведення інших заходів щодо підтримання
оптимального гідрологічного режиму заказника.
Також з метою вирішення проблемних та актуальних питань Молочного лиману
потрібне вжиття наступних заходів:
забезпечити фінансування у повному обсязі заходу «Розробка проектно-кошторисної
документації на об’єкті «Будівництво з’єднувального каналу для відновлення водного
сполучення Азовського моря з Молочним лиманом»;
забезпечити фінансування будівництва з’єднувального каналу між Азовським морем
та гідрологічним заказником загальнодержавного значення Молочний лиман;
науковим установам та організаціям у галузі водного господарства разом з
центральними та місцевими органами влади розробити та надати пропозиції щодо вжиття
відповідних заходів із відновлення гідрологічного режиму Молочного лиману.
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РАЗНООБРАЗИЕ ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ ЧЕРЕМСКОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА В ОСЕННИЙ ПЕРИОД.
Шупова Т.В.
Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины
tv.raksha@gmail.com
Миграция – важный этап ежегодного цикла жизнедеятельности птиц, в процессе
которого происходит смена их образа жизни с оседлого на кочевой. В качестве
миграционных путей животные, как правило, избирают такие ландшафты, где в достаточном
количестве присутствуют естественные биотопы, в которых мигрирующие особи могут
отдохнуть и задержаться для кормления. Наблюдения в начале осеннего периода интересны
тем, что разные виды птиц находятся на разных этапах хода миграционного процесса и
подготовки к нему. Изучение условий каждого региона для обеспечения потребностей птиц
во время миграции даст возможность сохранить биотопы, необходимые птицам на
миграционных путях. Наши исследования проводились на территории юго-восточной части
Волынской области в рамках проекта «Обоснование сбалансированного развития
торфодобывающей отрасли с учетом природоохранных критериев».
В данной работе мы анализируем материал, собранный на территории Черемского
природного заповедника. Цель ее – выяснить орнитологическое разнообразие Черемского
природного заповедника в осенний период, и отличия его на участках, испытывающих
различную антропическую нагрузку. Величина разнообразия часто считается показателем
лучшего или худшего состояния системы и используется как индекс благополучия
экосистемы. Исследование биотического разнообразия актуально при аргументации
проведения природоохранных мероприятий, поскольку в основе охраны природы лежит
мысль о том, что богатые видами сообщества лучше бедных (Мэгарран, 1992).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Черемский природный заповедник расположен в Северной части Маневицкого района
Волынской области на границе с Ровенской областью, на север от с. Замостя. Общая
площадь его составляет 2975,7 га. На территории заповедника сохранились слабоизмененные
антропической деятельностью цельные лесные массивы, расположено уникальное
эумезотрофное сфагновое болото – Черемское с озерами Черемское и Редичи. Черемский
водно-болотный комплекс сформирован в реликтовой долине. Преобладают здесь дерновоподзолистые грунты и торфа. Болото развивается по переферийно-олиготрофному типу.
Черемское болото с прилегающими сосновыми лесами занесено в список водно-болотных
угодий, признанных Рамсарской конвенцией (Водно-болотні угіддя України, 2006).
Материал собран 3–7 октября 2011 г. Маршруты проложены через лесные массивы с
различной степенью антропического пресса. Одним из модельных маршрутов охвачена
центральная часть Черемского природного заповедника, подверженная наибольшему
антропическому воздействию. Здесь пролегает маршрут экологической тропы и уровень
действия фактора беспокойства, соответственно, высок. Второй модельный маршрут
проложен в лесу вдоль берега Черемского болота. Оба лесных массива представляют собой
старые сосново-лиственные насаждения с развитым подлеском. Везде проводятся чистки
леса. Мусор, обнаруженный в лесу, указывает на посещение людьми обоих лесных массивов.
Для удобства расчетов в каждом из сравниваемых участков заложены маршруты по 1000 м.
Численность и распределение птиц определялись методом относительных учетов птиц на
маршрутах (Новиков, 1953).
Помимо анализа видового состава и относительной численности птиц, для определения
видового разнообразия орнитофауны мы рассчитали ряд общепринятых индексов,
выражающих зависимости между числом видов и их значительностью, в нашем случае –
относительной численностью (ос/км).
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Видовое богатство или многообразие выражается простым отношением общего числа
видов к общему числу особей (Одум, 1986)
Поскольку нет общепринятой точки зрения по поводу того, какой из индексов
характеризует разнообразие лучше, обычно используют несколько индексов. Для анализа
видового разнообразия птиц, мы придерживались рекомендаций, которые дает в своей
работе Э.Мэгарран (1992) и использовали следующие индексы разнообразия:
- Менхиника (Мэгарран, 1992): DMn = S/√N;
- Маргалефа (Мэгарран, 1992): DMg = (S – 1)/ln N;
- Бергера-Паркера (Мэгарран, 1992): D = Nmax/N;
где S – число встреченных на участке видов, N – общее количество отмеченных на участке
особей птиц всех видов, Nmax – число особей самого обильного вида на анализируемом
участке.
Индекс разнообразия Макинтоша (Мэгарран, 1992): U = √∑(ni2);
Индекс доминирования Симпсона (Одум, 1986): С = ∑(ni/N)2,
где ni – число особей каждого вида. Этот индекс зависим от степени доминирования в
сообществе. Поэтому для исследования разнообразия используется обратная ему величина –
ндекс разнообразия Симпсона, который мы определяли по формуле: с = 1 – С,
где С – индекс доминирования Симпсона
По индексу разнообразия Макинтоша мы рассчитывали также коэффициент
доминирования Макинтоша D = (N – U) / (N – √ N) и
коэффициент выровненности распределения значимости видов в орнитокомплексе:
Е = (N – U) / ( N – N/√S).
Коэффициенты сходства между орнитокомплексами мы расчитывали по формулам
Жаккара (Мэгарран, 1992): Cj = j/(a+b–j) и
Серенсена (Мэгарран, 1992): Cs = 2j/(a+b);
где j – число видов, общих для обоих орнитокомплексов, а – число видов орнитокомплекса
центральной части заповедника, b – число видов орнитокомплекса прибрежной зоны болота
Черемское.
Для сравнения сходства исследуемых участков мы использовали также
индекс Клоуди, являющийся мерой смены видов:
βс = [g (H) + j(Н)] / 2,
где g (H) – число видов, добавившихся в прибрежной зоне болота Черемское по сравнению с
ценральной частью заповедника, j(Н) – число видов, утраченных на этом участке; и
индекс меры Уилсона и Шмидта, стандартизированной на среднее видовое богатство
выборок: βс = [g (H) + j(Н)] / 2 α,
где α – среднее разнообразие выборок. В данной работе: для распределения видового
разнообразия – среднее количество видов птиц для обоих участков, а для выяснения
распределения трофического разнообразия – среднее количество типов питания.
Используя ряд приведенных индексов, мы сравнили ширину трофического
разнообразия участков Черемского заповедника с различной рекреационной нагрузкой,
поскольку для птиц в осенне-зимний период важность трофических условий биотопа
выдвигается на первый план.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Орнитофауна заповедника в осенний период составила 22 вида 5-ти отрядов (табл. 1).
Из них 21 вид занесен в список птиц, находящихся под охраной Бернской конвенции (Птахи
України під охороною Бернської конвенції, 2003), 2 вида – серый сорокопут (Lanius excubitor
L.) и рябчик (Tetrastes bonasia L.) занесены в Красную книгу Украины (Червона книга
Украіни, 2009).
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Таблица 1.
Распределение орнитофауны Черемского природного заповедника
по отрядам
№
1
2
3
4
5

Отряд
Соколообразные (Falconiiformes)
Курообразные (Galliformes)
Журавлеобразные (Gruiformes)
Дятлообразные (Piciformes)
Воробьнообразные (Passeriformes)
Всего

Количество видов
1
1
1
2
17
22

На каждом из участков в исследуемый период отмечено по 15 видов птиц, но у болота
присутствуют представители 4-х отрядов, а в центральной части леса – только 3-х. Оба
участка занимают только дятлообразные и воробьинообразные.
Относительная численность птиц в центральной части заповедника составила 35 ос/км,
а в прибрежной к Черемскому болоту полосе – 33 ос/км.
Наиболее массовыми видами в орнитокомплексах заповедника являются большая
синица (Parus major L.) и поползень (Sitta europaea L.). Численность их на обследованной
территории в среднем составила соответственно 9,0 и 5,5 ос/км.
Незначительные, на первый взгляд, отличия в испытываемой антропической нагрузке
повлекли за собой видимые изменения показателей видового богатства орнитофауны.
Индексы разнообразия, определенные по формулам различных авторов явно выше для
лесного массива береговой зоны Черемского болота (табл. 2).
Таблица 2.
Видовое богатство осенней орнитофауны
Черемского природного заповедника
Индекс
Видового многообразия
Разнообразия Менхиника
Разнообразия Маргалефа
Разнообразия Бергера-Паркера
Доминирования Симпсона
Разнообразия Макинтоша
Доминирования Макинтоша
Выровненности по Макинтошу

Лес
центральной
части заповедника
0,43
2,19
3,93
0,23
0,11
11,31
0,76
0,91

Лес береговой зоны
Черемского болота
0,45
2,61
4,01
0,30
0,15
12,77
0,69
0,83

Распределение видов по обилию служит более чувствительным показателем нарушения
среды обитания, чем просто число видов. Поэтому помимо индексов разнообразия
целесообразно было сравнить также коэффициент доминирования и меру выровненности
распределения видов. Оба эти показателя, определены по формуле Макинтоша. В
соответствии с индексом доминирования, более благополучна ситуация в лесном массиве
береговой зоны Черемского болота, поскольку степень доминирования здесь выражена
слабее, чем в массиве центральной части заповедника. В то же время, выровненность
распределения численности видов здесь так же несколько ниже.
Индексы разннобразия Маргалефа и Менхиника тоже зависимы от распределения
видов по обилию и в отношении сбалансированного функционирования экосистем их
показатели работают в пользу леса береговой зоны.
Индекс Бергера-Паркера выражает относительную значимость наиболее обильного в
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Относительная численность
(ос/км)

системе вида. Его увеличение означает увеличение разнообразия и снижение степени
доминирования одного вида. В нашем случае, увеличение разнообразия и снижение степени
доминирования большой синицы в биотопах леса береговой зоны Черемского болота в
сравнении с лесным массивом центральной части.
Индекс Симпсона, являющийся мерой доминирования и отражающий не столько
видовое богатство, сколько обилие обычных массовых видов, показывает, что влияние в
орнитокомплексе береговой зоны Черемского болота обычных фоновых видов птиц более
существенно, чем в лесу центральной части заповедника.
Соотношение разнообразия и концентрации доминирования в наших исследованиях
хорошо отражают кривые доминирования-разнообразия. В соответствии с рис. 1, в
орнитокомплексе леса, расположенного на берегу Черемского болота перепад численности
между доминирующими видами и фоновыми сглажен, т.е. графический анализ степени
доминирования подтверждает результат, показанный индексами доминирования.
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Рис.1 Кривые доминирования-разнообразия орнитокомплексов осеннего периода
Черемского природного заповедника
Плавный ход кривых доминирования-разнообразия говорит о благополучной ситуации
в функционировании экосистем обоих лесных массивов. Тем не менее, немного более
высокий антропический пресс в лесу центральной части уже наглядно проявляется на
графике, изломы которого указывают на нарушение выровненности распределения
численности видов осеннего орнитокомплекса этого участка.
Видовой состав птиц модельных площадок не одинаков. Их орнитокомплексы,
включают по 15 видов, 8 их которых являются общими. Коэффициенты сходства между
исследуемыми орнитокомплексами составляют 0,13 по формуле Жаккара, и 0,24 по формуле
Серенсена, мера Уилсона и Шмидта – 0,46. Мера смены видов Клоуди равна 0,50. Эти
показатели говорят о высоком β-разнообразии орнитофауны Черемского заповедника в
целом в осенний период.
Важным параметром, определяющим структуру сообщества птиц в осенне-зимний
период, являются трофические ресурсы биотопа. В связи с этим, мы проанализировали
разнообразие орнитофауны заповедника с точки зрения распределения ее представителей по
пищевой специализации.
Распределение птиц по типам питания на исследуемых участках также отличается.
Для большей части видов птиц заповедника в осенний период характерен смешанный тип
кормления. Доля птиц, рацион которых содержит насекомых и растительную пищу
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составила 57,1% в лесном массиве центральной части заповедника и 69,7% в лесу на берегу
Черемского болота. Всеядные виды – ворон (Corvus corax L.) и сойка (Garrulus glandarius L.)
отмечены только в центре заповедника – в районе более высокого антропического
воздействия.
Коэффициенты сходства по типам питания между исследуемыми орнитокомплексами
составляют 0,50 по формуле Жаккара, и 0,67 по формуле Серенсена, а мера Уилсона и
Шмидта – 0,33. Мера смены Клоуди равна 2,0.
При вычислении индексов разнообразия в качестве показателей значимости мы
использовали дифференциацию птиц по типам питания. Поскольку индекс Симпсона,
остается мерой доминирования независимо от того, применяется он для оценки разнообразия
видов или ресурсов, то для оценки разнообразия принято применять индекс разнообразия
Симпсона, обратный индексу доминирования: с = 1 – С, где С – индекс Симпсона.
Индексы разнообразия трофических ресурсов модельных участков заповедника не
проявляют синхронности в пользу какого-либо одного из лесных массивов (табл. 3).
Таблица 3.
Разнообразие трофических ресурсов Черемского природного заповедника,
доступных птицам в осенний период
Индекс
Менхиника
Маргалефа
Симпсона
Макинтоша
Бергера-Паркера

Лес центральной части Лес береговой зоны
заповедника
Черемского болота
1,18
0,87
1,69
1,15
0,65
0,48
20,57
23,77
0,54
0,69

Индексы разннобразия определенные по формулам Симпсона, Маргалефа и
Менхиника, зависимые от распределения обилия, более высоки для леса центральной части,
а индексы Макинтоша и Бергера-Паркера – для леса на берегу Черемского болота.
ВЫВОДЫ
Лесные массивы Черемского заповедника в осенний период использует 22 вида птиц, из
них 21 вид находится под охраной Бернской конвенции, 2 занесены в Красную книгу
Украины. Доминируют по численности большая синица (Parus major L.) и поползень (Sitta
europaea L.). Незначительные отличия по степени действия фактора беспокойства на
модельных участках, отражаются на показателях видового богатства орнитофауны. Видовое
разнообразие в лесном массиве с более слабой антропической нагрузкой выше, а давление
доминирования – слабее. Разнообразие трофических ресурсов исследуемых участков можно
считать равноценным. Сходство анализируемых орнитокомплексов по типам питания птиц
выше, чем по их видовому составу. Соотношение разнообразия и концентрации
доминирования орнитокомплексов указывает на благополучное функционирование
экосистем обоих модельных массивов в осенний период.
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Водойми відіграють важливу роль у функціонуванні заповідних територій (Андриенко
и др., 1983; Водно-болотні угіддя України, 2006). Особливо це відчутно в зоні Полісся,
оскільки саме тут є велика кількість водойм. У Поліському природному заповіднику відкриті
болота складають значну частину площі (11%, 2047 га). Тут розташоване Рамсарське водноболотне угіддя міжнародного значення «Поліські болота» (загальна площа 2145 га), яке
включає ВБУ «Жолобниця» (Селезівське лісництво) та ВБУ «Міроші» (Копищанське та
Перганське лісництво). До складу угіддя включені заплави малих річок бассейну Прип’яті:
Уборті, Болотниці, Жолобниці. Річка Уборть та її притока Перга знаходяться в безпосередній
близькості від ВБУ «Міроші». Водно-болотне угіддя «Жолобниця» розташоване у міжріччі
Болотниці та Жолобниці, яка протікає безпосередньо по території ВБУ.
Водна рослинність та рибне населення водойм можуть відігравати значну роль у
формуванні орнітофауни Рамсарского угіддя «Поліські болота», однак вони вивчені
недостатньо. Зокрема, відомості про риб і міног присутні у роботах М.О. Полтавчука (1976) і
С.М. Жили (2008). Рослинність Поліського заповідника досліджувалася Л.С. Балашовим
(1983) та Т. Л. Андрієнко зі співавторами (1986). Однак, відомості з рибного населення та
вищих водних та прибережно-водних рослин конкретних водойм у цих роботах представлені
недостатньо. Тому нами розпочаті комплексні моніторингові дослідження рослинності та
іхтіофауни водойм Поліського заповідника і його охоронної зони, враховуючи і ділянки
водно-болотного угіддя міжнародного значення «Поліські болота».
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Польові роботи проводилися у серпні 2011 і 2012 рр. на території Поліського
природного заповідника та його околиць. Досліджено акваторію річки Болотниці (в межах
села Селезівка), руслового ставка неподалік контори адміністрації заповідника, озера
Грибового; річки Жолобниці у кв. 31 Селезівського лісництва (Поліський природний
заповідник); річки Уборть в межах села Майдан-Копищанський; річки Перги в межах сіл
Перга і Рудня Перганська.
Визначення рослин проводилося за Ю. Я. Єліним та ін. (1988), A. Fitter (2000), Г. А.
Чорною (2003).
Видову належність риб визначали головним чином за M. Kottelat, J. Freyhof (2007).
Українські назви риб подані за роботою Ю. К. Куцоконь і Ю. В. Квача (2012).
РЕЗУЛЬТАТИ
Акваторія річок східної частини заповідника – це переважно, заболочені площі
(Водно-болотні угіддя України, 2006). Береги Перги та Уборті, тобто річок західної частини
заповідника, характеризуються більш багатими ґрунтами. Також тут трапляються виходи
гранітних порід, які завдяки вивітрюванню є джерелом мінеральних елементів для рослин.
Тому, окремі екземпляри деревних рослин формують значно потужнішу крону, вони вищі,
ніж представники тих же видів із східної частини.
Надходження в річки з болотним стоком великої кількості гумусних речовин,
органічних і мінеральних сполук заліза погіршують абіотичні якості води. Велика кількість
відновлених речовин негативно впливає на газовий режим. Присутність у річковій воді
гумусних кислот зумовлює низьке значення рН (6,3 – 6,9), що також негативно впливає на
розвиток гідробіонтів (Поліщук та ін., 1978). Тому видовий склад як рослин, так і риб,
порівняно з південнішими регіонами, загалом бідніший.
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Річка Болотниця. Для акваторії дослідженої ділянки річки (переважно біля с.
Селезівки) відмічені наступні види рослин: очерет звичайний (Phragmites australis (Cav.)
Trin. Ex Steud.), осока гостра (Carex acuta L.), ситник розлогий (Juncus effusus L.), глечики
жовті (Numphar lutea L.), рдесник плаваючий (лат. Potamogéton nátans L.). Береги порослі,
головним чином, березою (Betula pendula L.) і крушиною ламкою (Frangula alnus Mill.), біля
самої води можна зустріти верби козячу (Salix caprea L.), білу (S. alba L.) і ламку (Salix
fragilis L.) та, спорадично, вільху (Alnus glutinosa L.). Зрідка трапляються яблуня лісова
(Malus sylvestris Mill.), груша звичайна (Pyrus communis L.), а також сосни (Pinus silvestris L.)
і дуби (Quercus robur L.).
З риб тут знайдені: плітка звичайна Rutilus rutilus (L.), краснопірка звичайна Scardinius
erythrophthalmus (L.), вівсянка Leucaspius delineatus (Heck.), пічкур-білопер дніпровський
Romanogobio belingi (Slastenenko), пічкур звичайний Gobio gobio (L.), щипавка звичайна
Cobitis taenia (s.l.) L., в’юн звичайний Misgurnus fossilis (L.), слиж європейський Barbatula
barbatula (L.), щука звичайна Esox lucius L., окунь звичайний Perca fluviatilis L., всього 10
видів (Куцоконь, 2012)
Озеро Грибове. Відмічені очерет, латаття біле (Nymphaea alba L.), глечики жовті, рогіз
вузьколистий (Typha angustifolia L.), лепешняк великий (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb),
плакун верболистий (Lythrum salicaria L.). З риб траплялася лише краснопірка звичайна.
Річка Жолобниця. Із заходу і сходу водно-болотне угіддя Жолобниці оточене
великими масивами соснових лісів. Серед видів, що ростуть вздовж берегів цієї річки на
досліджуваній ділянці домінує сосна звичайна. Мілини біля берегів річки густо зарослі
почечуйницею (катаброза) водяною (Catabrosa aquatica L. P. Beauv.). Дно річки значною
мірою замулене. Вода, як і вода річки Болотниці, містить велику кількість гумінових кислот.
На ділянці в районі бетонного мосту, каналізоване русло Жолобниці повністю заросле
хвощем річковим (Equisetum fluviatile L), а також очеретом та глечиками жовтими. Крім
нього зустрічається хвощ болотний (Equisetum palustre L.). Також у затінених ділянках є
щавель прибережний (Rumex hydrolapathum Huds.). Зрідка трапляється рогіз вузьколистий.
Вдовж берегів є окремі екземпляри стрілолиста стрілолистого (Sagittaria sagittifolia L.). Крім
того, відмічені такі види: вовче тіло болотне (Comarum palustre L.), зрідка у воді біля берегів
зустрічається рдесник плаваючий, на берегах ростуть лепешняк великий, лисохвіст лучний
(Аlopecurus pratensis L.) і плакун верболистий. У Жолобниці нашими дослідженнями за два
роки вдалося виявити лише 2 види риб (щуку звичайну і окуня звичайного). Можливо, це
пов’язано з тим, що в місці дослідження річка каналізована і, оскільки вона загалом
оліготрофна, відповідно, скоріше за все, малорибна, то необхідно продовжити вивчення її
рибного населення на інших ділянках, зокрема в межах ВБУ «Жолобниця».
Річка Уборть. На досліджуваній території в межах села Майдан-Копищанський,
береги річки порослі переважно листяними породами: вільхою, дубом, березою та вербою
білою. Також трапляються зарості верби козячої. На високих берегах біля самої води є
масиви сосни. Вища водна рослинність Уборті досить багата. На кам’янистому ґрунті
(галька, крупний щебінь) дна річки біля села Майдан-Копищанський розвиваються змішані
угрупування глечиків жовтих та стрілолиста. Окремими острівцями зустрічаються рдесник
плаваючий і кучерявий (P. crispus L), водопериця колосова (Myriophyllum spicatum L.). Сусак
звичайний (Butomus umbellatus L.) формує багато підводних листків. Біля мосту і камінної
греблі, де течія сповільнюється, видовий склад рослинних угруповань змінюється.
З’являються інші види: кушир занурений (Ceratophyllum demersum L.), жабурник звичайний
(Hydrocharis morsus-ranae L.), ряска мала (Lemna minor L.), спіродела багатокоренева
(Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid), лепешняк великий, їжача голівка пряма (Sparganium
erectum L.), рогіз вузьколистий. Також відмічені такі види рослин: водяний перець
(Persicaria hydropiper L. Delabre), ситник членистий (Juncus articulates L.) і скупчений (J.
coglomeratus L.), плакун верболистий, осоки – гостра і гостровидна (C. acutiformis Ehrh.),
спорадичні плями незабудки болотної (Myosotis scorpioides L.), м’ята водяна (Mentha
aquatica L.), череда трироздільна (Bidens tripartita L.), частуха подорожникова (Alisma
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plantago-aquatica L.), окремі екземпляри ситняга болотного (Eleocharis eupalustris (L.) Roem.
& Schult.) і рорипи земноводної (Roripa amphibia (L.) Bess.).
В Уборті траплялися наступні види міног і риб: мінога українська Eudontomyzon
mariae (Berg), головень європейський Squalius cephalus (L), плітка звичайна, краснопірка
звичайна, бистрянка російська Alburnoides rossicus Berg, верховодка звичайна Alburnus
alburnus (L.), плоскирка Blicca bjoerkna (L.), лящ Abramis brama (L.), гірчак європейський
Rhodeus amarus (Bloch), пічкур звичайний, щипавка звичайна, слиж європейський, щука
звичайна, минь річковий Lota lota (L.), окунь звичайний (Куцоконь, 2012).
Річка Перга. Біля сіл Перга і Рудня Перганська відмічені наступні види вищих водних
рослин: гірчак перцевий (водяний перець), який формує густі зарості на мілинах і гірчак
почечуйний (Persicaria maculosa Gray.), жабурник, латаття біле, стрілолист стрілолистий,
лепешняк великий, м’ята водяна, плакун верболистий, осоки гостра і гостровидна, їжача
голівка пряма, ряска мала, папороть – теліптерис болотний (Thelypteris palustris Schott
(Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray)), півники болотні (Iris pseudoacorus L.), рдесник
плаваючий, осоки гостра, незабудка болотна, череда трироздільна. Серед деревних рослин на
берегах річки переважають вільхи, берези, рідше сосни, верби і спорадично дуби.
Міноги і риби представлені наступними видами: мінога українська, ялець звичайний
Leuciscus leuciscus (L.), головень європейський, плітка звичайна, бистрянка російська,
верховодка звичайна, гірчак європейський, пічкур звичайний, карась китайський або
сріблястий Carassius auratus (L.) / C. gibelio (Bloch.), лин Tinca tinca (L.), щипавка звичайна,
слиж європейський, сом звичайний Silurus glanis L., минь річковий, окунь звичайний
(Куцоконь, 2012).
ВИСНОВКИ
Таким чином, рослинність досліджених водойм Поліського природного заповідника
представлена значною кількістю видів занурених рослин, з плаваючими листками і
прибережних рослин. Нами було виявлено 37 видів водних і прибережно-водних (гідрофіти
та гігрофіти) рослин з 22 родин та 31 роду. Флористичний склад угруповань досліджуваної
території досить стійкий і практично не змінюється за рахунок міграції окремих видів.
Відсутність активної конкуренції на етапі заростання, чергування окремих кам’янистих,
замулених та піщаних ділянок визначає широке представництво у флорі досить екологічно
пластичних видів рослин.
Фауна міног і риб включає 22 види, зокрема п’ять «червонокнижних» видів і шість
видів, занесених до Додатку 3 Бернської конвенції (Годлевська та ін., 2010).
Завдяки обмеженому антропогенному впливу серед них дуже мало синантропних,
занесених видів рослин і чужорідних видів риб. Безперечно, для свого подальшого
збереження, гідрофітна та гігрофітна флора водойм заповідника, потребує обмеження
негативного впливу людини і, відповідно, ретельної охорони. Щодо іхтіофауни, то особливо
важливим є збереження природного гідрологічного режиму водойм.
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АЛЬГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Яровий С.О., Ярова Т.А.
Приазовський національний природний парк
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
Dilabif@ukr.net, yarovayat@ukr.net
Приазовський національний природний парк (далі ПНПП) створений відповідно до
Указу Президента України від 10.02.2010 № 154/2010 «Про створення Приазовського
національного природного парку», з метою збереження, відтворення і раціонального
використання типових та унікальних степових і водних природних комплексів північнозахідного узбережжя Азовського моря, що мають важливе природоохоронне, наукове,
естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, відповідно до статті 53 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" (2456-12).
Територія ПНПП займає приморську смугу Азовського моря у Запорізькій області, та
включає аквальні (прибережна літоральна частина Азовського моря, лимани, затоки, русла та
заплави малих річок, їх гирла, невеликі штучні водойми), наземні (приморські коси,
узбережжя, значні по площам суходільні ділянки у заплавах річок, плакорні наземні ділянки,
ділянки з первинною степовою рослинністю, незначні угрупування чагарників та деревинних
насаджень, зони рекреаційного користування, та інші) і ландшафтно – біотопічні комплекси,
загальною площею 78126,92 га.
На території Приазовського НПП знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду
які у 2003 році отримали статус водно-болотних угідь міжнародного значення й
охороняються не тільки на державному, а й міжнародному рівнях. Такими об’єктами є
Молочний лиман (гідрологічний заказник загальнодержавного значення) та гирло річки
Берди з Бердянською косою і її затокою (ландшафтний заказник загальнодержавного
значення «Заплава р. Берди»).
Вивчення водоростей як первинних продуцентів органічної речовини та невід’ємного
компоненту водного і поза водного середовища ВБУ є однією з першочергових завдань
наукових співробітників природних парків. Водорості активно беруть участь у біологічних
процесах, чітко реагують на зміни оточуючого середовища і служать індикаторами стану
забруднення та гідрохімічних змін водних і поза водних біотопів. Вони також насичують
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воду киснем, і беруть участь у формуванні лікувальних мулів, а для деяких риб є основною
кормовою базою і відіграють важливе значення при плануванні рибгоспів.
Цільові дослідження сучасного стану вивченості альгофлори об’єктів водно-болотних
угідь Приазовського національного природного парку раніше не проводилися, а літературні
джерела свідчать лише про вибіркові, стохастичні дослідження водоростей Молочного
лиману і річки Берди. Тому метою роботи було узагальнення літературних даних і особистих
спостережень про вивчення альгофлори Молочного лиману, Бердянської коси, гирла річки
Берди і Бердянської затоки, як об’єктів ВБУ міжнародного значення.
Молочний лиман розташований на півдні Запорізької області, в нижній частині річки
Молочної. В південній частині він межує з Азовським морем та сполучається з ним двома
вузькими протоками штучного походження. Загальна площа водно-болотного угіддя
Молочний лиман складає 30000 га, з яких площа водного дзеркала – 19000 га. Територія має
витягнуту з півночі на південь форму, яка дещо розширюється на південь: найбільша
довжина лиману – 36 км, ширина південної половини досягає 10 км, а північної – до 4.
Середнє співвідношення довжини до ширини - 3:1. Середня глибина лиману складає 1,2–1,5
м, а найбільша до 3 м., солоність - 15–17 г/л навесні, і до 25 г/л восени. Живлення лиману
йде за рахунок вод Азовського моря через штучну промоїну яка їх з’єднує, та частково
річкою Молочною. Але за останні 10 років, живлення лиману не здійснювалось належним
чином з причин замулення промоїни і спостерігалось поступове обміління й зменшення
площі водного дзеркала яке триває і зараз (Андрющенко, Антоновський, Волох, та ін., 2005).
Перші гідробіологічні дослідження Молочного лиману розпочалися ще в 30-х роках
минулого століття. А саме, у 1939 р. Інститутом геології АН УРСР була організована
експедиція на Молочний лиман, з метою вивчення його геології, гідрогеології, гідрохімії,
гідробіології та мікробіології. Нажаль данні з гідробіології залишилися неопублікованими
(Владимирова 1960). У наступні роки, лиман все більше привертав увагу альгологів по
вивченню діатомових водоростей, які були започатковані ще у 1934 році (ПрошкинаЛавренко, 1950; Владимирова, 1960). Детально вивчено видовий склад і домінуючі види
діатомових водоростей фітопланктону та фітомікробентосу Молочного лиману.
Комплексні дослідження фітопланктону та фітомікробентосу Молочного лиману були
проведені у 1955 році Інститутом гідробіології Академії наук УРСР. Це перші поглибленні
дослідження в напрямку вивчення якісного і кількісного складу водоростей всіх
систематичних груп Молочного лиману (Владимирова, 1960; Іванов, 1960). У наступні роки
інформація про видовий склад водоростей Молочного лиману поповнилась альгологами
кафедри ботаніки Мелітопольського державного педагогічного інституту (Черевко, 1970;
1972; 1977; Черевко та ін., 1977).
У 1997 році, альгологами кафедри ботаніки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка і кафедри ботаніки Мелітопольського державного педагогічного
інституту, були зроблені експедиційні виїзди вздовж узбережжя Молочного лиману, з метою
вивчення водоростей водних і поза водних місцезростань. І.Ю. Костіков, Е. М. Демченко і А.
М. Солоненко провели ряд досліджень по виявленню водоростей-макрофітів, водоростей збудників цвітіння води, і макроскопічних бентосних розростань в Олександрівській затоці
Молочного лиману. Також вивчався якісний і кількісний склад фітопланктону і
фітомікробентосу лиману. Але нажаль отриманні альгологами данні залишилися
неопублікованими.
З 70-х років XX і до початку XXI століть, дані про дослідження водоростей
Молочного лиману в літературі відсутні. Лише у 2004 році альгологами кафедри ботаніки
Мелітопольського державного педагогічного університету і Київського національного
університету імені Тараса Шевченка були започатковані дослідження поза водних
місцезростань Молочного лиману. Дослідження проводились в напрямку виявлення
видового складу водоростей солончаків узбережжя водойми (Солоненко, Яровой,
Разнополов, 2004; Солоненко, Мальцева, Разнополов, Яровой, 2006; Iarovyi, Kostikov,
Solonenko, 2007; Яровой, Солоненко, Яровая, 2008; Яровой, Солоненко, Яровая, 2011,
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Яровой, 2012). Паралельно з цим проводились дослідження по виявленню видового складу й
біомаси водоростей тимчасових гіпергалійних водойм узбережжя Молочного лиману
(Яровая, Гузий, Олейник, 2009). Протягом 2008-2009 років нами були досліджені тимчасові
гіпергалійні водойми Шелюгівського поду і озеро Молочне, але нажаль данні про видовий
склад, біомасу і систематичну структуру водоростей цих водойм неопубліковані.
Протягом останніх 2010-2012 років, нами були здійснені регулярні експедиційні
виїзди вздовж узбережжя Молочного лиману з метою відбору водних альгологічних проб,
опису бентосних розростань, збудників цвітіння води, визначення pH, концентрації кисню і
солей у воді.
Таким чином вивчення водоростей Молочного лиману продовжуються вже понад 80
років. Але ці дослідження були епізодичними і не ставились за мету проведення щорічних
сезонних моніторингових досліджень альгокомпоненту як водних так і поза водних
місцезростань. Ця проблема дуже актуальна в умовах нестабільного гідрологічного і
гідрохімічного режимів лиману. Оскільки за останні 175 років в умовах непостійного
сполучення з Азовським морем, Молочний лиман зазнавав суттєвих змін, а саме: зменшення
або збільшення площі водного дзеркала, обміління чи навпаки підвищення рівня води,
мінералізацію чи розпріснення води (Павлов, 1960). Саме при такому нестабільному водному
режимі змінюється якісний і кількісний склад водоростей Молочного лиману, який суттєво
впливає на розвиток представників флори і фауни водойми. В деякі роки спостерігалось
дуже багато іммігрантів з Азовського моря які витиснули аборигенну альгофлору, іноді
спостерігалось масове цвітіння прісноводних видів водоростей, також в деякі періоди року
були виявленні масові розростання галофільних бентосних видів які ростуть в умовах
підвищеної концентрації солей, та ін. Тому альгологічні дослідження Молочного лиману
треба продовжувати плановими моніторинговими вивченнями. Саме при такому підході до
вивчення водоростей водних та поза водних місцезростань Молочного лиману, можна
отримати відповіді на багато питань (наявність кормової бази для цінних промислових видів
риб, спалахи токсичних видів водоростей, надмірне евтрофування, зменшення концентрації
кисню у воді, локалітети акумуляції лікувальних мулів, та ін.).
Не менш важливим об’єктом ВБУ міжнародного значення ПНПП є Бердянська коса,
Бердянська затока і гирло річки Берди (надалі в тексті для зручності викладання матеріалу
наводимо як Бердянська коса). Бердянська коса – коса-стрілка, яка далеко заходить в море на
23 км., і складається здебільшого з піску та подрібнених черепашок. Ширина коливається від
60 м. до 15 км. Коса утворює Бердянську затоку Азовського моря близько 50 км. завширшки
з глибинами 5–8 м.
Порівняно з Молочним лиманом, альгологічні дослідження Бердянської коси
почались не так давно, а саме у 1976 році. Були опубліковані перші поверхневі данні про
фітопланктон річки Берди (Черевко, 1976). З того часу і до тепер, дослідження водоростей
гирла річки Берди не проводились. У 2005 році фахівцями кафедр ботаніки Київського
національного університету імені Тараса Шевченко і Мелітопольського державного
педагогічного університету, а саме Костіковим І.Ю., Кривендою А.А., Тищенко О.В.,
Солоненко А.М., була організована експедиція по Бердянській косі. Комплексно вивчались
водорості водних та наземних місцезростань, а саме: макроскопічні наземні розростання,
якісний і кількісний склад фітопланктону солоних озер і тимчасових гіпергалійних водойм,
бентосні водні розростання, нейстонні плівки, перефітонні обростання, масові розростання
водоростей на поверхні водних об’єктів у вигляді плошок і жабуриння. Однак данні які були
отримані в результаті експедиції нажаль залишились неопублікованими.
Пізніше були досліджені водорості солончаків Бердянської коси біля озера Красне
(Яровой, Солоненко, Яровая, 2007; Яровой, Яровая, Солоненко, 2008). Також вивчались
макроскопічні розростання водоростей на поверхні солончаків (Iarovyi, Kostikov, Solonenko,
2007; Яровой, Солоненко, Яровая, 2008; Яровой, 2012). У липні 2008 року нами були
зроблені експедиційні виїзди на солоні озера і тимчасові гіпергалійні водойми з метою
дослідження синьозелених водоростей. Досліджувались збудники «цвітіння» води, біомаса
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водоростей, таксономічний склад, домінуючі види, але результати досліджень нажаль
неопубліковані.
Водорості Бердянської затоки не вивчались і не ставились за мету альгологічних
досліджень. Однак в літературі наводяться багато інформації про видовий склад
фітопланктону і фітобентосу Азовського моря які узагальнені в монографії Л.І. Рябушко і
Г.В. Бондаренко «Микроводоросли планктона и бентоса Азовского моря» (Рябушко,
Бондаренко, 2011). В монографії вперше представлені результати інвентаризації і ревізії
таксономічного складу мікроводоростей планктону і бентосу Азовського моря. Наводиться
список водоростей складений за оригінальними і літературними джерелами. За даними
авторів, перші дослідження водоростей Азовського моря розпочалися О. Остроумовим ще у
1896 році (Рябушко, Бондаренко, 2011).
Таким чином дослідження водоростей ВБУ Бердянської коси, проводились
недостатньо і нерівномірно. Так, данні про водорості гирла річки Берди ґрунтуються лише на
одноразовому поверхневому вивченню, яке проводилось майже 40 років тому, а інформація
про інші дослідження водоростей цієї території в літературі відсутня. Дослідження
водоростей солончаків Бердянської коси до 2007 року взагалі не проводилися, а видовий
склад гідрофільної альгофлори солоних озер і гіпергалійних водойм відомий лише з
неопублікованих даних, дослідження яких розпочалось лише у 2005 році. Окремі
дослідження водоростей Бердянської затоки взагалі не проводились, лише відомі
узагальнюючі данні про мікроводорості Азовського моря. Альгоструктура водоростеймакрофітів і видовий склад не досліджена, і уявлення про них базується лише на особистих
спостереженнях.
За відомими літературними джерелами (Прошкина-Лавренко, 1950; Владимирова,
1960; Іванов, 1960; Черевко, 1970; 1972; 1976; Черевко та ін., 1977; Солоненко, Яровой,
Разнополов, 2004; Солоненко, Мальцева, Разнополов, Яровой, 2006; Iarovyi, Kostikov,
Solonenko, 2007; Яровой, Солоненко, Олейник, 2007; Яровой, Яровая, Солоненко, 2008;
Яровой, Солоненко, Яровая, 2008; Яровая, Гузий, Олейник, 2009; Яровой, Солоненко,
Яровая, 2011; Яровой, 2012), протягом всієї історії дослідження Молочного лиману і
Бердянської коси було виявлено близько 260 видів і різновидностей водоростей, без
урахування даних про мікроводорості Азовського моря кількість яких понад 1060 видів
(Рябушко, Бондаренко, 2011).
Якісний і кількісний склад водоростей ВБУ Приазовського національного природного
парку постійно змінюється під впливом антропогенного навантаження і суттєвих змін
гідрологічного і гідрохімічного режимів водних об’єктів. З урахуванням сучасних
опублікованих (з 2004 року) і неопублікованих даних, водоростевий склад Молочного
лиману і його узбережжя нараховує понад 87 видів і різновидностей водоростей, а
альгофлора Бердянської коси налічує 68 представників.
Виходячи з вище вказаних даних, альгологічні дослідження водно-болотних угідь
міжнародного значення на території Приазовського національного природного парку
проводились недостатньо і нерівномірно, хоча і надають загального уявлення про видовий
склад і систематичну структуру водоростей цих об’єктів. Але інформація про систематичні
дослідження, які би надавали інформацію про динаміку зміни видового складу, біомаси,
домінуючих видів, бентосних розростань, нейстонних плівок, спалахів токсичних видів,
виявлення індикаторних видів, локлітети акумуляції органічної речовини водоростей, в
літературі відсутня.
В останні роки (2010-2012) співробітниками наукового відділу Приазовського НПП і
кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, а саме Яровим С.О., Яровою Т.А і
Бреном О.Г., здійснюються регулярні виїзди на територію Молочного лиману і Бердянської
коси з метою комплексного ботанічного вивчення. Відбираються ґрунтові і водні проби для
альгологічного дослідження, результати яких увійдуть до літопису природи Приазовського
НПП і плануються для публікацій у наукових виданнях.
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